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З «ба зай» у га ла веЗ «ба зай» у га ла ве
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
Мiж iн шым, да сле да ван не па ка за ла, што ся-

рэд нюю спе цы яль ную аду ка цыю ма юць больш 
як 50% баць коў усiх на ву чэн цаў ССНУ. Цi ка ва, 
а на коль кi iс тот ным быў iх уплыў на пра фе сiй ны 
вы бар свай го дзi ця цi?

ВЫ БАР ПА ПРЫ ЗВАН НI 
АБО «ЗА КАМ ПА НIЮ»?

— Нi хто не ста не аспрэч ваць той факт, што 
ад пра вiль нас цi вы ба ру пра фе сii за ле жыць вель-
мi шмат у жыц цi: i ўпэў не насць ча ла ве ка ў са бе, i 
ап ты мiс тыч нае ба чан не сва ёй бу ду чы нi, i яго са-
ма рэа лi за цыя, i iмк нен не да аса бiс та га рос ту, — 
рас па вя дае Сяр гей Му сi ен ка. — З псi ха ла гiч на га 
пунк ту по гля ду, пра вiль ны вы бар — гэ та вы бар 
па пры зван нi, якi вы клю чае та кiя лег ка дум ныя 
ва ры ян ты, як «за кам па нiю», «вы пад ко ва» i 
«трэ ба бы ло дзесь цi ву чыц ца». Пра фе сiй нае 
пры зван не аба пi ра ец ца на ра зу мен не са мо га 
ся бе, сва iх iн та рэ саў, схiль нас цяў, а так са ма на 
цвя ро зае ўяў лен не пра свае здоль нас цi, уклю ча-
ю чы i та кiя якас цi, як цярп лi васць, на стой лi васць 
i са ма дыс цып лi на. Та му вель мi важ на, што на 
пер шае ран га вае мес ца на ву чэн цы па ста вi лi 
ме на вi та ма тыў «Мне па да ба ец ца пра фе сiя» — 
так ад ка за лi 61,3 % рэ спан дэн таў!

25% на ву чэн цаў ССНУ па ве да мi лi, што на iх 
вы бар паў плы ва ла сям'я. Да след чы кi за ўва жы-
лi, што да во лi вы со кi пра цэнт баць коў на ву чэн-
цаў ССНУ ма юць вы шэй шую аду ка цыю, тым не 
менш iх дзе цi ву чац ца ў ка ле джах. Пра што гэ та 
мо жа свед чыць?

— Маг чы ма, iм не спат рэ бi ла ся тое, што яны 
вы ву ча лi ў ВНУ, аль бо яны рас ча ра ва лi ся ў сва-
ёй пра фе сii , — раз ва жае Сяр гей Му сi ен ка, — i 
гэ та вы нiк iх не за да во ле нас цi вы шэй шай аду-
ка цы яй. Сён ня зу сiм не рэд касць, ка лi лю дзi 
пра цу юць на пра цоў ных мес цах, якiя або зу сiм 
не ад па вя да юць про фi лю атры ма най iмi спе цы-
яль нас цi, або атры ма ныя ве ды яны мо гуць пры-
мя нiць там толь кi част ко ва. Дык ад куль узяц ца 
за да во ле нас цi ўлас ным жыц цём?

Мiж iн шым, прэ стыж насць на ву чаль най 
уста но вы ме ла зна чэн не для 27,8% на ву чэн-
цаў ССНУ. 16,2% пры зна лi ся, што кi ра ва лi ся 
рэ аль ны мi маг чы мас ця мi пра ца ўлад ка ван ня 
пас ля за кан чэн ня ву чо бы. У той жа час iс тот-
ную ва гу зай ма юць i вуз ка ўты лi тар ныя або 
ўво гу ле спан тан ныя ма ты вы: «Тут на ву чац ца 
блi жэй да до ма» — 13,5%; «Трэ ба бы ло дзесь цi 
ву чыц ца» —10,6%. Не па сту пiў (не па сту пi ла) у 
ВНУ — 10,9%; «Вы пад ко ва» — 10,4%; «Тут быў 
мен шы кон курс» — 3,6% i «Тут ляг чэй на ву чац-
ца» — 3,7%.

Вель мi крыўд на, што ся род фак та раў уплы-
ву ад сут нi ча юць са мi на ву чаль ныя уста но вы: iх 
рэ кла ма, пi яр-ак цыi, кон кур сы — усё тое, што 
вы ка рыс тоў ва юць, на прык лад, вя ду чыя ВНУ. 
Уво гу ле ў кры нi цах атры ман ня iн фар ма цыi пра 
сваю спе цы яль нас цi пры сут нi ча юць ней кiя «iн-
фар ма цый ныя на жнi цы»: су пя рэч насць, на дум ку 
да след чы каў, за клю ча ец ца ў тым, што асноў ную 
ма су iн фар ма цыi мо ладзь атрым лi вае з тэ ле ба-
чан ня, ра дыё, прэ сы i iн тэр нэ ту, ад нак у ацэн ках 
на ву чэн цаў гэ тыя кры нi цы зай ма юць да лё ка не 
пер шыя мес цы. Га зе ты як кры нi цу iн фар ма цыi 
ўзга да лi толь кi 11% на ву чэн цаў ССНУ, тэ ле ба-
чан не — 13,2%, ча со пi сы — 6,3%, ра дыё — 3,9%. 

Праў да, iн тэр нэт як кры нi цу звес так аб спе цы-
яль нас цi ўка за лi 45,4% рэ спан дэн таў.

За тое вель мi эфек тыў на пра цу юць та кiя iн-
фар ма цый ныя ка на лы, як «сяб ры i зна ё мыя» 
(34,3%), «сям'я» (39,4%) i «шко ла» (27,8%). Да-
во лi iс тот ны ўплыў аказ ва юць i Днi ад чы не ных 
дзвя рэй, якiя пра вод зяць на ву чаль ныя ўста но-
вы — 15,3%.

ШАН ЦЫ НА «МЕС ЦА ПАД СОН ЦАМ»
55% на ву чэн цаў ся рэд нiх спе цы яль ных на-

ву чаль ных уста ноў пла ну юць пас ля за кан чэн ня 
на ву чан ня ўлад ка вац ца на пра цу. I пры клад на 
столь кi ж — пра цяг нуць сваё на ву чан не. А што 
трэ ба зра бiць, каб стаць са праўд ным пра фе сi-
я на лам? Са мае га лоў нае, на дум ку апы та ных, 
гэ та пра ца люб ства i ўпар тасць — так лi чаць 
76,5% на ву чэн цаў ССНУ. 72% упэў не ны, што 
па тра бу ец ца так са ма вя лi кае жа дан не. Да лей 
у па рад ку змян шэн ня iдуць на ступ ныя ад ка-
зы: доб рыя вы клад чы кi (40,2%), доў га i шмат 
пра ца ваць (34%), доб рыя ўмо вы для на ву чан-
ня ( 31,2%), доб рая спе цы яль ная пад рых тоў ка 
(28,7%) i доб рае зда роўе (21%). У тым, што iх 
пра фе сiя за па тра ба ва на на рын ку пра цы, упэў-
не ны амаль 46% рэ спан дэн таў. I яшчэ 35% да лi 
ад каз « хут чэй, так». Мiж iн шым, больш як 60% 
рэ спан дэн таў ацэнь ва юць уз ро вень вы кла дан ня 
ў сва ёй на ву чаль най уста но ве як вы со кi.

Да след чы кi па цi ка вi лi ся ў ма ла дых лю дзей, 
як яны ацэнь ва юць свае шан цы на тое, каб са-
ма сцвер дзiц ца ў жыц цi? «Шан цы ёсць, усё за ле-
жыць ад мя не» — так ад ка за лi 60,2% на ву чэн цаў 
ССНУ. 19,8% ацэнь ва юць свае шан цы як да стат-
ко ва вы со кiя, а 14% не за дум ва лi ся над гэ тым 
пы тан нем. I толь кi 0,2% апы та ных лi чаць, што iх 
шан цы вель мi нiз кiя, а 0,4% уво гу ле не ба чаць 
для ся бе нi я кiх перс пек тыў.

— Што аса бiс та мне iм па нуе, дык гэ та ра-
зу мен не на ву чэн ца мi ся рэд нiх спе цы яль ных i 
пра фе сiй на-тэх нiч ных на ву чаль ных уста ноў та-
го, ку ды яны прый шлi ву чыц ца, 
на вош та, i што iх ча кае пас ля 
за кан чэн ня ву чо бы. Ча го не ска-
жаш пра мно гiх сту дэн таў ВНУ, 
у якiх зу сiм ня ма ўпэў не нас цi ў 
тым, што яны бу дуць за па тра-
ба ва ны на рын ку пра цы, — пад-
крэс лiў Сяр гей Му сi ен ка. — З ся-
рэд нiх спе цы яль ных на ву чаль ных 
уста ноў вы хо дзяць спе цы я лiс ты, 
больш адап та ва ныя да за дач, якiя 
iм да во дзiц ца вы ра шаць, больш 
устой лi выя псi ха ла гiч на, так бы 
мо вiць, больш пры зем ле ныя — 
лю дзi, якiя цвя ро за ся бе ацэнь ва-
юць. I ў гэ тым iх пе ра ва га. А вось 
ка лi ча ла век пас ля за кан чэн ня 
ВНУ аказ ва ец ца на вы твор чым 
кан ве е ры i пра цуе па ра бо чай 
спе цы яль нас цi, то для яго гэ та 
мо жа пе ра тва рыц ца ў са праўд-
ную праб ле му, на ват жыц цё вую 
тра ге дыю. Пры зна ю ся, я сам ка-
лiсь цi на ву чаў ся ў ПТВ, за тое ка лi 
па сту пiў у по лi тэх нiч ны iн сты тут, 
то быў ужо са ма стой ным i ўпэў не-
ным у са бе ча ла ве кам. З улас на-
га до све ду ве даю, што вы пуск нi кi 
пра фе сiй на-тэх нiч ных i ся рэд нiх 
спе цы яль ных на ву чаль ных уста-
ноў, якiя на ву ча юц ца ў ВНУ, па 
спец дыс цып лi нах да дуць фо ру 
ўча раш нiм адзi нац ца цi клас нi кам. 
Маг чы ма, iм больш скла да на да-
ец ца вы шэй шая ма тэ ма ты ка, але 
гэ та мож на на вярс таць. А вось 
прак тыч ныя ве ды ў iн сты ту це не 
заў сё ды атры ма еш...Та му аса бiс-
та я су праць ска ра чэн ня за воч най 
фор мы на ву чан ня для вы пуск нi-

коў ся рэд нiх спе цы яль ных i пра фе сiй на-тэх нiч-
ных на ву чаль ных уста ноў.

На дум ку Сяр гея Му сi ен кi, для пры цяг нен ня 
мо ла дзi важ нае зна чэн не мае су вязь ка ле джаў 
з вы твор час цю. Мно гiя ўста но вы на бi ра юць 
на ву чэн цаў пад за яў кi прад пры ем стваў, та му 
i рас ча ра ва ных у пра фе сii ня шмат. Га ран та ва ная 
ра бо та пас ля за кан чэн ня на ву чаль най уста но вы 
— чым не ар гу мент на яе ка рысць?

У той жа час, пад крэс лi вае экс перт, сён ня на-
зi ра ец ца да во лi вя лi кi ад ток сту дэн таў з пер шых 
кур саў унi вер сi тэ таў: ся род тых, хто вы бы вае, як 
пра вi ла, тыя, ка му цяж ка ву чыц ца, хто «вы браў 
не сваё». Сяр гей Му сi ен ка лi чыць, што трэ ба 
зра бiць так, каб гэ тыя ма ла дыя лю дзi ме лi маг-
чы масць да вуч вац ца ў ка ле джах, маг чы ма, па 
род нас ных спе цы яль нас цях. Але ад па вед ныя 
ра шэн нi па вiн ны быць пры ня тыя на дзяр жаў-
ным уз роў нi...

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

СТАЦЬ 
ВЫ ХА ВАЛЬ НІ КАМ 

ЦІ КА МЕР САН ТАМ?
Па ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі, сё ле та на ўзро вень 
ся рэд няй спе цы яль най аду ка-
цыі ў кра і не пры ня та 42,5 ты-
ся чы ча ла век — кры ху менш, 
чым у па пя рэд нім го дзе.

На бюд жэт пры ня та 25,3 ты ся чы 
ча ла век, а на плат ную фор му на ву-
чан ня — 17,2 ты ся чы. Пры ём па 157 
спе цы яль нас цях ажыц цяў ля лі 216 
уста ноў аду ка цыі дзяр жаў най фор-
мы ўлас нас ці і 12 — пры ват най.

З агуль най коль кас ці тых, хто стаў 
на ву чэн цам ССНУ, 34 пра цэн ты па-
сту пі лі на асно ве агуль най ба за вай 
аду ка цыі, 49 пра цэн таў — на асно ве 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі і 17 пра-
цэн таў ме лі за пля чы ма пра фе сій-
на-тэх ніч ную аду ка цыю. Ка лі па раў-
ноў ваць з ліч ба мі мі ну ла га го да, то 
коль касць тых, хто па сту піў у ССНУ 
пас ля за кан чэн ня ся рэд няй шко лы, 
па вя лі чы ла ся на 6 пра цэн таў. На 
па ве лі чэн не коль кас ці вы пуск ні коў 
11-х кла саў, не су мнен на, паў плы ва-
ла ўста ля ван не ніж няй мя жы на цэнт-
ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні.

Дзён ную фор му на ву чан ня вы бра-
лі 33 ты ся чы ча ла век і 9,2 ты ся чы — 
за воч ную. Пры гэ тым у дзяр жаў ныя 
ССНУ на за воч нае на ву чан не па сту-
пі лі 2,6 ты ся чы ча ла век. Кон курс на 
за воч ную фор му на ву чан ня сё ле та 
іс тот на вы рас. Ка лі на дзён нае на-
ву чан не ся рэд ні кон курс па кра і не 
склаў 1,6 ча ла ве ка на мес ца, то на 
за воч ную — 3 ча ла ве кі. Са мы мі за-
па тра ба ва ны мі спе цы яль нас ця мі на 
дзён най фор ме на ву чан ня ста лі «ар-
хі тэк ту ра», «пра грам нае за бес пя чэн-
не ін фар ма цый ных тэх на ло гій», «ды-
зайн» і ме ды цын скія спе цы яль нас-
ці. Так, у Го мель скім ме ды цын скім 
ка ле джы кон курс на зу ба ля чэб ную 
спра ву склаў 8,7 ча ла ве ка на мес ца, 
на ме ды ка-рэ абі лі та цый ную спра ву ў 
Бе ла рус кім ме ды цын скім ка ле джы — 
больш як 5 ча ла век. Шмат ах вот ных 
бы ло вы ву чаць бан каў скую спра ву, 
ар га ні за цыю пе ра во зак і кі ра ван не 
на чы гу нач ным транс пар це, а так са-
ма за свой ваць «азы» аў та сэр ві су.

На за воч най фор ме на ву чан ня 
най больш па пу ляр най у абі ту ры ен таў 
ста ла спе цы яль насць вы ха валь ні ка 
ўста ноў да школь най аду ка цыі. На-
прык лад, у гу ма ні тар ным ка ле джы 
Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі-
тэ та на вы ха валь ні ка дзі ця ча га сад ка 
кон курс да сяг нуў 5,8 ча ла ве ка на мес-
ца. Па-ра ней ша му ка рыс та юц ца по пы-
там у ма ла дых лю дзей та кія спе цы-
яль нас ці, як «тэх ніч ная экс плу а та цыя 
аў та ма бі ляў», «ман таж і экс плу а та цыя 
элект ра аб ста ля ван ня», «ка мер цый ная 
дзей насць». На за воч ную фор му на ву-
чан ня кон курс на іх ва гаў ся ад 6 да 10 
ча ла век (!) на мес ца.

Пры ём на юры дыч ныя і эка на міч-
ныя спе цы яль нас ці, як най менш за-
па тра ба ва ныя ар га ні за цы я мі — за каз-
чы ка мі кад раў, сё ле та быў ска ро ча ны, 
за тое бы ла ад кры та пад рых тоў ка па 
та кіх но вых спе цы яль нас цях і спе цы-
я лі за цы ях, як «тэс ці ра ван не пра грам-
на га за бес пя чэн ня», «па ляў ні чая гас-
па дар ка», «ра дыё сіс тэ ма ахо вы і тэ ле-
на зі ран няў», «аб ста ля ван не мэб ле вай 
вы твор час ці» і «ме хат ро ні ка». Усе яны 
з'я ві лі ся з улі кам за па тра ба ван няў ар-
га ні за цый і прад пры ем стваў. На прык-
лад, у Ма ла дзе чан скім по лі тэх ніч ным 
ка ле джы бу дуць рых та ваць ра бо чых 
з ся рэд няй спе цы яль най аду ка цы яй 5 
раз ра ду па спе цы яль нас ці «ме хат ро-
ні ка» для прад пры ем стваў хар чо вай 
вы твор час ці.

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі на га да лі, 
што пры ём на за воч ную і вя чэр нюю 
фор му на ву чан ня на спе цы яль нас ці 
сель ска гас па дар ча га про фі лю бу дзе 
вес ці ся ў ся рэд ніх спе цы яль ных на-
ву чаль ных уста но вах з 1 каст рыч ні-
ка па 30 ліс та па да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«Ка лі на дзён нае на ву чан не 
ся рэд ні кон курс па кра і не склаў 
1,6 ча ла ве ка на мес ца, то на 
за воч ную — 3 ча ла ве кі»

Па ацэн цы экс пер таў Пар ка 
вы со кіх тэх на ло гій, у 2018 го-
дзе са мы мі за па тра ба ва ны-
мі спе цы яль нас ця мі ста нуць 
«ін жы нер-пра гра міст» і «ма-
тэ ма тык». На іх у су куп нас-
ці пры пад зе 60% по пы ту, на 
спе цы яль насць «ін жы нер-сіс-
тэ ма тэх нік» — 14% і «ін жы нер 
па ІТ» — 9%.

Тра ды цый на ў пер шы ты дзень 
ве рас ня Парк вы со кіх тэх на ло гій 
пра вёў се рыю праф ары ен та цый-
ных ме ра пры ем стваў для стар ша-
клас ні каў па ўсёй кра і не. Сё ле та 
ме ра пры ем ствы з удзе лам прад-
стаў ні коў ад мі ніст ра цыі Пар ка на-

ве да лі больш як 3,5 ты ся чы бе ла-
рус кіх школь ні каў у Мін ску, Брэс це, 
Го ме лі, Ві цеб ску, Баб руй ску, Ор-
шы, По лац ку, На ва по лац ку, Грод на 
і Ваў ка выс ку.

— Пры вы ба ры пра фе сіі заў сё ды 
іс нуе ры зы ка зра біць па мыл ку — 
з-за ад сут нас ці ў мо ла дзі поў най 
ін фар ма цыі аб спе цы фі цы бу ду чай 
ра бо ты. Мы ста ра лі ся па ве да міць 
ма ла дым лю дзям не толь кі пра пе-
ра ва гі ІТ-кар' е ры (твор чай ат мас-
фе ры, вя лі кай за па тра ба ва нас ці 
кад раў, вы со кім уз роў ні за роб каў, 
між на род ным ха рак та ру дзей нас ці, 
маг чы мас цях па вы шэн ня ква лі фі-
ка цыі), але і ўзбро іць стар ша клас-
ні каў не аб ход ны мі па ды хо да мі да 

ацэн кі перс пек тыў, звя за ных з вы-
ба рам той ці ін шай спе цы яль нас ці, 
— па тлу ма чыў на чаль нік ад дзе ла 
мар ке тын гу і раз віц ця ад мі ніст-
ра цыі Пар ка вы со кіх тэх на ло гій 
Юрый ДЗЕ РА ВЯН КА. — Ацэн ку 
бя гу ча га по пы ту і ўзроў ню за роб-
каў не скла да на зра біць з да па мо-
гай спе цы я лі за ва ных сай таў па 
по шу ку ра бо ты, у якіх да стат ко ва 
вы браць у якас ці сфе ры дзей нас ці 
«ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі» або, 
для па раў на ння, ней кую ін шую сфе-
ру. Не аб ход на так са ма за зір нуць у 
бу ду чы ню і зра зу мець, якія на вы кі, 
ве ды і спе цы я ліс ты бу дуць за па тра-
ба ва ны на рын ку пра цы праз 5 ці 
10 га доў. Не сак рэт, што ў су вя зі з 

бур ным раз віц цём тэх на ло гій шэ раг 
пра фе сій не ўза ба ве ўво гу ле знік не, 
але ў той жа час по пыт на ІТ-спе цы-
я ліс таў ва ўсім све це толь кі рас це. 
І бе ла рус кая ІТ-ін дуст рыя — не вы-
клю чэн не.

Між ін шым, па вы ні ках апош-
няй ус туп най кам па ніі пра хад ныя 
ба лы на тэх ніч ныя спе цы яль нас ці 
іс тот на ўзрас лі. Так, на прык лад, 
сё ле та пра хад ны бал пры па ступ-
лен ні ў БДУ ІР на спе цы яль нас ці 
фа куль тэ та кам п'ю тар ных сіс тэм 
і се так пе ра вы сіў 356 ба лаў, а ў 
БДУ на фа куль тэ це пры клад ной 
ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі — 350 
ба лаў.

На дзея СЯРГЕЕВА.

Ана толь РУ БI НАЎ, Стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь, стар шы ня Дзяр жаў-
най ка мi сii па кант ро лi за хо дам пры-
ём най кам па нii:

— За яў ле ная коль касць мес цаў для 
пры ёму ў ВНУ скла да ла сё ле та 97,5 ты-
ся чы, а, на прык лад, у 1991 го дзе план 
пры ёму быў уся го 37,5 ты ся чы ча ла век. 
Гэ та зна чыць, што сён ня мы вы пус ка ем у 
2,6 ра за больш спе цы я лiс таў з вы шэй шай 
аду ка цы яй, чым у па чат ку 1990-х га доў. 
А ў сiс тэ ме праф тэх аду ка цыi за пла на ва на 
пры няць на ву чо бу 36 ты сяч ма ла дых лю-
дзей, у той час як у 1991 го дзе гэ ты па каз-
чык скла даў 72 ты ся чы. Атрым лi ва ец ца, 
што на ад на го ра бо ча га ў нас пры па да юць 
тры спе цы я лiс ты з вы шэй шай аду ка цы яй. 
Гэ та не зу сiм нар маль ная пра пор цыя...

БЫЦЬ ПРА ГРА МІС ТАМ МОД НА І ПЕРС ПЕК ТЫЎ НА?

Мно гiя ўста но вы на бi ра юць на ву чэн цаў 
пад за яў кi прад пры ем стваў, та му i 
рас ча ра ва ных у пра фе сii ня шмат. 
Га ран та ва ная ра бо та пас ля за кан чэн ня 
на ву чаль най уста но вы — чым не 
ар гу мент на яе ка рысць?
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