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Вось ужо дру гі год за пар 
у Мі ніс тэр стве аду ка цыі з 
за да валь нен нем кан ста ту юць рост 
ці ка вас ці з бо ку вы пуск ні коў да 
пе да га гіч ных спе цы яль нас цяў. 
Сё ле та амаль усе яны 
ўкам плек та ва лі ся яшчэ ў пер шую 
хва лю і аб вя шчаць да дат ко вы 
на бор не спат рэ бі ла ся. З чым 
звя за на но вая тэн дэн цыя, ці 
ўда ло ся раз бу рыць стэ рэа тып, 
які склаў ся ў гра мад стве на конт 
не прэ стыж нас ці пра фе сіі 
на стаў ні ка, і на коль кі якас ным 
атры маў ся на бор — пра ўсё гэ та 
мы гу та рым з рэк та рам БДПУ 
Аляк санд рам ЖУ КОМ.

ДЫ ЯГ НАЗ — ПЕ ДА ГОГ
— Аляк сандр Іва на віч, ці 
за да во ле ны вы сё лет нім на бо рам?

— Не бу ду ўтой ваць: вы ні кі пры ём най кам па ніі 
нас па ра да ва лі. Па-пер шае, мы вы ка на лі 
бюд жэт ны на бор на дзён най і за воч най фор ме 
на ву чан ня, пры чым з пер шай спро бы. Цал кам 
вы ка на лі і мэ та вы на бор. Больш за тое, на 
мэ та выя мес цы ў нас на ват склаў ся кон курс. 
На на ву чан не на ўмо вах апла ты ў БДПУ бы ло 
па да дзе на на 30% больш за яў, чым ле тась: 
на 1300 плат ных мес цаў прэ тэн да ваў 1571 
ча ла век. На мно гія спе цы яль нас ці змаг лі 
па сту піць не ўсе ах вот ныя. Па–дру гое, ра дуе 
якасць на ша га на бо ру: жа дан не атрым лі ваць 
пе да га гіч ную аду ка цыю вы ка за лі 132 
ме да ліс ты і ўла даль ні кі дып ло маў з ад зна кай, 
што амаль на тра ці ну больш, чым ле тась. Да 
та го ж у кон кур се за пра ва быць сту дэн там 
БДПУ ўдзель ні ча лі 270 вы пуск ні коў лі цэ яў і 
гім на зій, што на 40% больш, чым у па пя рэд нім 
го дзе.

Абі ту ры ен ты пай шлі на пе да га гіч ныя 
спе цы яль нас ці, і мы гэ та ба чым не толь кі на 
пры кла дзе БДПУ, але і на пры кла дзе ін шых 
ВНУ, дзе так са ма рых ту юць пе да га гіч ныя 
кад ры. У чым пры чы на? Мы ўсе ад чу ва ем, што 
ў гра мад стве, на рэш це, па чы нае змя няц ца 
стаў лен не да пра фе сіі пе да го га. Мы і са мі 
ста лі больш ак тыў на пра па ган да ваць гэ ту 
пра фе сію; да та го ж пад клю чы лі ся і срод кі 
ма са вай ін фар ма цыі. І мы ўдзяч ныя «Звяз дзе» 
за тое, што яна асвят ляе дзей насць пе да го гаў 
на са мых роз ных уз роў нях аду ка цыі...

Без умоў на, ады граў сваю ро лю і ста га до вы 
юбі лей най ста рэй шай пе да га гіч най ВНУ 
кра і ны, які мы ад зна чы лі на пры кан цы 
мі ну ла га го да і дзя ку ю чы яко му ўда ло ся 
пры цяг нуць да ся бе ўва гу гра мад скас ці. 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт 
на ве даў кі раў нік на шай дзяр жа вы, су стрэў ся 
са сту дэн та мі і вы клад чы ка мі, і ўсе па чу лі 
яго па зі цыю — пра фе сія пе да го га над звы чай 
важ ная. Прэ зі дэнт сам пе да гог па аду ка цыі 
і вель мі тон ка ад чу вае гэ тыя мо ман ты. 
Да юбі лею бы ло пры мер ка ва на ад крыц цё 
скульп тур най кам па зі цыі «На стаў ні ца пер шая 
мая», якая ўжо па спе ла стаць брэн дам го ра да.

— А ці спраў дзі лі ся ва шы ча кан ні з 
пры хо дам ва ўні вер сі тэт ме да ліс таў? 
На коль кі «якас ныя» атры ма лі ся з іх 
пер ша курс ні кі?

— Мы вы ву чы лі вы ні кі і зім няй, і лет няй 
се сіі сту дэн таў, якія дзя ку ю чы на яў нас ці 
школь на га ме да лю бы лі за лі ча ны ле тась без 
эк за ме наў. Па вы ні ках дзвюх се сій іх ся рэд ні 
бал склаў 7,4. Больш па спя хо ва ме да ліс ты 
на ву ча юц ца на гіс та рыч ным фа куль тэ це 
(8,5 ба ла) і на фа куль тэ це са цы яль на-пе да га-
гіч ных тэх на ло гій (вы шэй за 8 ба лаў). Больш 
скла да на ву чо ба да ец ца тым, хто на ву ча ец ца 
на фа куль тэ це пры ро да знаў ства і фі зі ка-ма-
тэ ма тыч ным. Гэ та і зра зу ме ла. Але для нас 
вось што важ на ў пер шую чар гу: ме да ліс ты — 
тыя школь ні кі, якія пры звы ча і лі ся сіс тэм на 
пра ца ваць па ўсіх прад ме тах, і на ват ка лі яны 
дзесь ці не да цяг ва юць, то іх пра ца здоль насць і 
звыч ка да сіс тэ ма тыч най ра зу мо вай пра цы ўсё 
роў на пры ня суць плён — для на ву чан ня ў ВНУ 
гэ тыя якас ці вель мі важ ныя. Ім трэ ба толь кі 
да па маг чы, і яны бу дуць рас ці. Упэў не ны, што 
ра шэн не пра па на ваць ме да ліс там іль го ты пры 
па ступ лен ні бы ло пра віль ным і свое ча со вым.

— На ўсіх спе цы яль нас цях і ва ўсіх 
ВНУ ёсць вы пад ко выя лю дзі. Але 
ка лі та кі вы пад ко вы ча ла век тра піць 
у пе да га гіч ны ўні вер сі тэт, ці мож на 
спа дзя вац ца, што за га ды ву чо бы з яго 
вы рас це пе да гог?

— Шан цы — пяць дзя сят на пяць дзясят. Усё ж 
та кі, ка лі ў ча ла ве ка ня ма схіль нас ці і ін та рэ су 
да пе да го гі кі, то на ўрад ці з яго штось ці 
атры ма ец ца. Вось ча му мы за ці каў ле ны ў 
як ма га больш ран няй праф ары ен та цыі, каб 
вы бар быў свя до мы, а не спан тан ны. У гэ тым 
на ву чаль ным го дзе ў роз ных рэ гі ё нах кра і ны 
ство ра на больш як 100 пе да га гіч ных кла саў і 
груп, у якіх бу дуць на ву чац ца ка ля 1,5 ты ся чы 
дзе ся ці клас ні каў. Усе яны ця гам двух га доў 
па ра лель на з вы ву чэн нем на па вы ша ным 
уз роў ні пэў ных прад ме таў (ма тэ ма ты кі, фі зі кі, 
хі міі, бія ло гіі, гіс то рыі Бе ла ру сі і г.д.) бу дуць 
асвой ваць фа куль та тыў ны курс «Уво дзі ны 
ў пе да га гіч ную пра фе сію». Мы ўжо ўнес лі 
ў Мі ніс тэр ства аду ка цыі пра па но ву, каб 
гэ тыя вуч ні маг лі па сту паць на пе да га гіч ныя 
спе цы яль нас ці без эк за ме наў пры вы ка нан ні 
дзвюх умоў: на яў нас ці рэ ка мен да цыі 
пе да га гіч на га ка лек ты ву ўста но вы аду ка цыі, 
дзе яны на ву ча лі ся, і ад знак 7 (сем) і вы шэй 
ба лаў па ўсіх прад ме тах ву чэб на га пла на.

Фа куль та тыў ны курс да па мо жа вуч ням 
«ды яг нас та ваць» свае пе да га гіч ныя 
здоль нас ці, а пе да га гіч на му ка лек ты ву — 
аб' ек тыў на аца ніць пра фе сій ную пры дат насць 
на ву чэн цаў да пе да га гіч най дзей нас ці. Яго 
змяс тоў нае по ле ўклю чае ча ты ры мо ду лі: «У 
све це пе да га гіч най пра фе сіі», «Ча ла век, які 
па знае: прак тыч ная псі ха ло гія па знан ня», 

«Я ў пе да га гіч най пра фе сіі» і «Па знай са мо га 
ся бе». Плюс вуч ні пе да га гіч ных кла саў 
бу дуць пры цяг вац ца да пра цы з ма лод шы мі 
школь ні ка мі, каб у іх бы ла маг чы масць 
аца ніць, на коль кі гэ та для іх бліз ка і ці ка ва. 

НАЙ ЛЕП ШАЯ 
ПРАФ АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ — 
САМ НА СТАЎ НІК
— Ска жы це, а ці шмат ся род сё лет ніх 
пер ша курс ні каў мін чан?

— Пра фе сіі на стаў ні ка да во дзіц ца сён ня 
кан ку ры ра ваць на рын ку пра цы з но вы мі 
пра фе сі я мі, якія абя ца юць вы со кі за ро бак, 
ма біль насць і імк лі вы кар' ер ны рост. Яны на 
слы ху, і мо ладзь (асаб лі ва ста ліч ная) га то ва 
іс ці ту ды, дзе мож на атры маць хут кія і вя лі кія 
гро шы.

Мін ча не ў сё лет нім на бо ры скла да юць 
кры ху больш як пя тую част ку. Гэ та ня шмат. 
А лі дзі руе ў нас Мін ская воб ласць — 
прад стаў ні кі ста ліч на га рэ гі ё на ў агуль най 
коль кас ці пер ша курс ні каў скла да юць 
33 пра цэн ты. Мінск жа па куль не да пра цоў вае. 
Не да пра цоў ва юць і Ка мі тэт па аду ка цыі, і 
ра ён ныя ад дзе лы аду ка цыі, і са мі пе да го гі, 
якія не кла по цяц ца пра пад рых тоў ку зме ны. 
Са мая леп шая праф ары ен та цыя — гэ та сам 
на стаў нік, звы чай ны на стаў нік у шко ле. А 
ў нас пе да го гі — як той ша вец без бо таў. З 
са ма га па чат ку, з дзі ця ча га сад ка пе да го гі 
на ву ча юць і вы хоў ва юць дзя цей, але пры 
гэ тым не ба чаць у іх бу ду чых на стаў ні каў. 
Ка лі мы, пе да го гі, не бу дзем пра па ган да ваць 
сваю пра фе сію ся род вуч няў, не бу дзем 
шу каць та ле на ві тых хлоп цаў і дзяў чат і іх 
пад трым лі ваць, то заўт ра ў шко ле не бу дзе 
ка му пра ца ваць. А ў Мін ску вель мі вы со кая 
па трэ ба ў кад рах. Го рад па даў нам за яў ку 
амаль на 1,5 ты ся чы ма ла дых спе цы я ліс таў, а 
мін чан ся род на шых вы пуск ні коў бы ло ўся го 
140 ча ла век. Між ін шым, у Мін ску — 250 
школ, і ка лі б кож ная з іх да сла ла хоць бы па 
ча ты ры вы пуск ні кі, гэ та бы ла б ужо ты ся ча 
пе да го гаў. Не та кая ўжо скла да ная за да ча — 
уба чыць гэ тых дзя цей і пра віль на іх скі ра ваць.

На ват пе да га гіч ныя кла сы фар мі ру юц ца ў 
ста лі цы не ак тыў на. Я лі чу, што ін фар ма цыя 
на конт іль гот, якія бу дуць мець вы пуск ні кі 
та кіх кла саў, не бы ла свое ча со ва да ве дзе на 
да дзе ся ці клас ні каў і іх баць коў. Та му 
за да ча ну мар адзін для ўсіх пе да га гіч ных 
ка лек ты ваў — ары ен та цыя на пра фе сію 
на стаў ні ка.

— Ве даю, што ваш уні вер сі тэт шу каў 
шко лы, пе да га гіч ны ка лек тыў якіх больш 
чым на 30% скла да ец ца з ко ліш ніх 
вы пуск ні коў. Які плён пры нес лі ва шы 
по шу кі?

— У кра і не ёсць шко лы, пе да га гіч ны ка лек тыў 
якіх амаль на па ло ву скла да ец ца са сва іх 
вы пуск ні коў. На прык лад, у пе да га гіч ным 
ка лек ты ве Ашмян скай ся рэд няй шко лы №1 
бы лыя яе вуч ні скла да юць 47 пра цэн таў, 
у Лі цэі БДУ — 30 пра цэн таў. Нас ці ка ві ла, 
ча му вуч ні, атры маў шы пе да га гіч ную 
спе цы яль насць, вяр та юц ца ў род ныя сце ны? 
За роб кі ў на стаў ні каў ад роз ні ва юц ца 
не іс тот на, зна чыць, ёсць ней кія ін шыя 
фак та ры. Мяр ку ем, што гэ та асаб лі вая 
ат мас фе ра ў на ву чаль най уста но ве, дзе 
на стаў нік з'яў ля ец ца клю ча вой фі гу рай 
і ка рыс та ец ца бяс спрэч ным аў та ры тэ там 
у вуч няў. Плюс асаб лі вае стаў лен не да 
ма ла до га на стаў ні ка ў ка лек ты ве, яго 
ўсе ба ко вая пад трым ка. Лі чым, што гэ ты 
фе но мен па тра буе да дат ко ва га вы ву чэн ня. 
Трэ ба пра ца ваць з та кі мі шко ла мі, каб 
пра па ган да ваць і рас паў сюдж ваць іх во пыт на 
ўсю кра і ну.

— Яшчэ Чэр чыль ка заў, што школь ныя 
на стаў ні кі ва ло да юць ула дай, пра якую 
прэм' ер-мі ніст ры мо гуць толь кі ма рыць. 
Але сі ту а цыя змя ні ла ся: ін тэр нэт па 
сі ле ўплы ву на ма ла дых лю дзей іс тот на 
пе ра ўзы хо дзіць маг чы мас ці су час на га 
на стаў ні ка. І як пе да го гу ў су час ных 
умо вах за ва я ваць аў та ры тэт у дзя цей?

— Ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі на сту па юць. 
Дзе ці ва ло да юць мно гі мі на вы ка мі на ват 
лепш за сва іх пе да го гаў, та му на ша 
за да ча — сфар мі ра ваць у сва іх вы пуск ні коў 
ІТ-кам пе тэн цыі, на ву чыць іх пра ца ваць у 
ін фар ма цый ным гра мад стве. Я маю на ўва зе 
не толь кі ка ры стан не кам п'ю та рам для 
прэ зен та цый, але і ар га ні за цыю сет ка ва га 
ўза е ма дзе ян ня, пра цу на ад да ле ным до сту пе, 
рэа лі за цыю пра ект ных тэх на ло гій... Гэ та 
но вы пласт пра фе сій ных кам пе тэн цый 
пе да го гаў, які па тра буе па ско ра на га 
за сва ен ня, інакш мы ад ста нем ад дзя цей. 
За раз наш уні вер сі тэт рас пра цоў вае 
пра фе сій ны стан дарт пе да го га, у якім мы 
пра піс ва ем но выя кам пе тэн цыі, звя за ныя 
з ІТ-тэх на ло гі я мі і пра цай з сям' ёй у но вых 
умо вах. У апош нія га ды на зі ра ец ца кры зіс 
сям'і, у нас шмат ня поў ных сем' яў. Усё 

гэ та трэ ба ўліч ваць у пад рых тоў цы 
пе да го гаў. І трэ ці но вы на пра мак — 
гэ та ін клю зіў ная аду ка цыя: кож ны 
пе да гог па ві нен быць га то вы да пра цы 
з дзець мі з асаб лі вас ця мі раз віц ця і іх 
баць ка мі.

Я ўпэў не ны, што перш чым ву чыць 
дзя цей, іх трэ ба па лю біць. На стаў нік — 
уні каль ная пра фе сія, якая па тра буе 
ад яе ўла даль ні ка мэ та на кі ра ва нас ці і 
са ма ад да на сці, не звы чай най ду шэў най 
шчод рас ці, па ва гі і, са мае га лоў нае, 
лю бо ві да сва іх вуч няў. Ве ды нель га 
даць: за да ча на стаў ні ка — ства рыць 
на ўро ку та кую ат мас фе ру, каб вуч ні 
ха це лі іх браць: ці та му, што веды 
дае іх лю бі мы на стаў нік, ці та му, што 
ім да ход лі ва па тлу ма чы лі, на вош та 
гэ тыя ве ды па трэб ны. Імідж на стаў ні ка 
за ле жыць ад та го, на коль кі ён 
ад па вя дае па трэ бам ча су. Су час ны 

на стаў нік па ві нен вы ка рыс тоў ваць на сва іх 
уро ках та кія ме то ды кі і пе да га гіч ныя пры ёмы, 
каб дзе цям бы ло ці ка ва ву чыц ца. На ву чыц ца 
абу джаць ці ка васць да свай го прад ме та і да 
на ву чан ня ўво гу ле — ад на з га лоў ных за дач 
пе да го га.

«ПЕР ШЫ» 
Ў КОЖ НА ГА СВОЙ
— Ка лісь ці кі на стуж ка «Да жы вём да 
па ня дзел ка» вы клі ка ла ў са вец кім 
гра мад стве не менш бур ную па ле мі ку, 
чым ра сій скі се ры ял «Шко ла» 
ці кі на стуж ка «Ге ог раф гло бус 
пра піў». Ня даў на вый шаў яшчэ адзін 
не ад на знач ны ра сій скі фільм «Ву чыл ка». 
Ва ўсіх гэ тых ра бот ёсць як пры хіль ні кі, 
якія дзя ку юць за тое, што кі не ма то граф 
пры цяг вае ўва гу гра мад ства да праб лем 
су час най шко лы, так і апа не нты. А якой 
дум кі пры трым лі ва е це ся вы?

— Я лі чу, што філь мы ўзроў ню «Да жы вём 
да па ня дзел ка», «Рас клад на пас ля заўт ра», 
«Вя лі кі пе ра пы нак» па він ны зды мац ца 
су час ны мі рэ жы сё ра мі, бо ў цэнт ры 
ўсе агуль най ува гі аказ ва ец ца асо ба 
на стаў ні ка. Та ко га на стаў ні ка, якіх не ха пае 
ў шко лах. У Дзень ве даў наш вы пуск нік Па ша 
Рад ке віч (адзін з са мых леп шых ма ла дых 
пе да го гаў ста лі цы) пры вёў сва іх вуч няў 
на ўрок ва ўні вер сі тэт. Я па ці ка віў ся ў 
пя ці клас ні каў, якім яны ба чаць на стаў ні ка? 
Дзяў чын ка ка жа: «Спра вяд лі вым». Пы та ю ся: 
«А што гэ та азна чае?» «Ён па ві нен нам 
ста віць та кія ад зна кі, якія мы за слу гоў ва ем». 
Ін шая ка жа: «Ён па ві нен быць ра зум ным. 
Так тлу ма чыць ма тэ ры ял, каб нам бы ло ўсё 
зра зу ме ла». Хтось ці ска заў, што на стаў нік 
па ві нен быць твор чым: і на гі та ры іг раць, і 
спя ваць, і тан ца ваць... Лю боў да шко лы ў 
мно гіх дзя цей звя за на з асо бай пер ша га, і 
ў пры ват нас ці з пер шай на стаў ні цай. Ча му 
мы пры свя ці лі скульп тур ную кам па зі цыю 
на ўва хо дзе ў пе да га гіч ны ўні вер сі тэт 
ме на ві та пер шай на стаў ні цы? Та му што ро лю 
пер ша га на стаў ні ка ў жыц ці кож на га з нас 
пе ра аца ніць не маг чы ма.

— А ка го са школь ных на стаў ні каў 
па мя та е це вы і ча му?

— Я ву чыў ся ў 93-й ста ліч най шко ле. Мая 
пер шая на стаў ні ца Га лі на Мі ка ла еў на 
Яб лы ка ва бы ла са праўд ным пе да го гам. 
Дзя ку ю чы ёй я, не па спеў шы па чаць, кі нуў 
ку рыць яшчэ ў трэ цім кла се (смя ец ца). 
Пры зна ю ся, што быў вель мі ак тыў ным 
хлоп чы кам і з дыс цып лі най у мя не не ўсё 
бы ло у па рад ку. А яна вель мі цярп лі ва 
і бе раж лі ва пра ца ва ла са мной. Ужо ў 
ся рэд ніх кла сах моц ны ўплыў на мя не 
ака заў мой на стаў нік пра цоў на га на ву чан ня 
Ігар Яў ге на віч Пе ра гуд: ён за ха піў мя не 
сва ім прад ме там, на ву чыў пра ца ваць на 
стан ках, з ме та лам і драў ні най. Я на ват быў 
пры зё рам га рад ской алім пі я ды па пра цоў ным 
на ву чан ні, хоць за хап ляў ся спор там. Вель мі 
ўдзяч ны на ша му клас на му кі раў ні ку ў 
10-м кла се Ган не Яў се еў не Ка мін скай. Яна 
пра ца ва ла з на мі ўся го год, але да ла мне 
і ма ім ад на клас ні кам больш, чым мно гія 
на стаў ні кі за па пя рэд нія га ды, та му я і па 
сён няш ні дзень він шую яе і з 8 Са ка ві ка, і з 
Днём на стаў ні ка.

— Аляк сандр Іва на віч, вы пра ца ва лі і 
са школь ні ка мі, ка лі ўзна чаль ва лі Лі цэй 
БДУ, і са сту дэн та мі. А з кім пра ца ваць 
больш скла да на?

— А яшчэ я сем га доў уз на чаль ваў 
Ака дэ мію пас ля дып лом най аду ка цыі. У мя не 
бяс цэн ны во пыт (смя ец ца). Паў сюд на свая 
спе цы фі ка. У лі цэй пры хо дзяць адо ра ныя, 
мэ та на кі ра ва ныя і ма ты ва ва ныя пад лет кі, 
але яны збі ра юц ца ў ад ным мес цы, і тут 
ужо ся род іх зноў вы яў ля юц ца лі да ры. 
Гэ та трэ ба аба вяз ко ва ўліч ваць у ра бо це. 
У Ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі 
да во дзі ла ся су ты кац ца з да рос лы мі людзь мі, 
а з пра фе сі я на ла мі так, як са сту дэн та мі, 
пра ца ваць не бу дзеш. Сту дэн ты, з ад на го 
бо ку, гэ та ўча раш нія школь ні кі, а з дру го га — 
заўт раш нія пе да го гі. Зна чыць, трэ ба 
фар мі ра ваць іх асо бас ныя якас ці. За раз мы 
вы строй ва ем сіс тэ му ме та даў і тэх на ло гій 
(су час ных, ін тэр ак тыў ных, праб лем на-ары-
ен та ва ных), каб ву чэб ны пра цэс ма дэ ля ваў 
бу ду чую пра фе сій ную дзей насць, каб ужо на 
за ня тках яны па глыб ля лі ся ў пе да га гіч ныя 
сі ту а цыі, з які мі да вя дзец ца су ты кац ца ў 
пра цэ се сва ёй ра бо ты. Жыц цё на стаў ні ка 
ня прос тае, але ці ка вае, бо ён фар мі руе ў 
дзе цях асо бу. І ка лі, па кі да ю чы шко лу, яны 
га во раць та бе «дзя куй», гэ та вель мі до ра га 
каш туе. Цяж ка ска заць: быць на стаў ні кам — 
гэ та пры зван не, дар Бо жы ці штось ці ін шае. 
Але ка лі ў ча ла ве ка гэ ты дар ёсць, то ён 
аба вяз ко ва па ві нен яго рэа лі за ваць!

Гу тар ку вя ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Знай сці ся беЗнай сці ся бе  ��

Буль ба — гэ та той пра дукт, ад яко га 
ў пэў най сту пе ні за ле жыць хар чо вая 
бяс пе ка Бе ла ру сі. За раз у кра і не ў 
са мым раз га ры ўбор ка «дру го га хле ба». 
Аг ра рыі са бра лі ўжо больш за па ло ву ад 
за пла на ва на га аб' ёму. Ня гле дзя чы на 
за суш лі вы год, спе цы я ліс ты абя ца юць 
доб ры ўра джай. Пра ход убор кі, но выя 
сар ты буль бы, пер шую між на род ную 
спе цы я лі за ва ную вы ста ву «Еў ра зій ская 
буль ба — 2015», якая прай шла зу сім 
ня даў на, і мно гае ін шае рас ка заў 
на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па 
на ву ко вай пра цы на ву ко ва-прак тыч на га 
цэнт ра НАН Бе ла ру сі па буль ба вод стве і 
пло да а га род ніц тве Ва дзім МА ХАНЬ КО.

Найлеп шы клі мат — 
уме ра ны
Буль бы ў Бе ла ру сі сё ле та па са дзі лі на 10 ты сяч 
гек та раў больш, чым у мі ну лым го дзе.

— Ад нак важ кае сло ва ска за ла на двор'е. Гле ба на 
тэ ры то рыі кра і ны ад чу ва ла не да хоп віль га ці. І ка лі 
на збож жа выя гэ та ўплы вае менш, то буль ба — 
як раз тая куль ту ра, якая па тра буе вя лі кай яе 
коль кас ці. Для фар мі ра ван ня толь кі ад на го 
кі ла гра ма су хой ма сы буль бы не аб ход на ка ля 
500 л ва ды, — рас тлу ма чыў на мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра.

З-за за су хі ўра джай буль бы па нёс не ка то рыя 
стра ты, у цэ лым ура джай насць ака за ла ся ні жэй шай 
за ле таш нюю.

— Ад нак у тых гас па дар ках, дзе ажыц цяў ля ла ся 
па сад ка кан ды цый ным на сен нем і дзе ўнес лі 
поў ную до зу мі не раль ных і ар га ніч ных угна ен няў, 
пра вя лі ўсе не аб ход ныя ахоў ныя ме ра пры ем ствы, 
за су ха кры тыч на не паў плы ва ла. У прык лад 
мож на пры вес ці Та ла чын скі кан сер ва вы за вод, 
які ўва хо дзіць у склад на ша га цэнт ра. На асоб ных 
участ ках гас па дар кі збі ра лі па 50 тон з гек та ра, а 
са мы вя лі кі ўра джай да лі бе ла рус кія сар ты «Брыз» 
і «Ула дар» — на ўзроў ні 58—59 т/га, — пад крэс ліў 
Ва дзім Ма хань ко.

Год для буль ба вод ства вель мі скла да ны яшчэ і 
та му, што ўмо вы на двор'я мі ну ла га го да паў плы ва лі 
ўжо на сё лет нія вя сен нія па сад кі. Ле тась бы лі 
вы со кія тэм пе ра ту ры, буль ба пе ра гра ва ла ся, а 
дзе-ні дзе на ват ад бы ло ся пе ра ўшчыль нен не гле бы.

— Буль ба — гэ та куль ту ра ўме ра на га клі ма ту. 
Ап ты маль ная тэм пе ра ту ра для яе рос ту і раз віц ця 
скла дае ад 14 да 17 гра ду саў. І тыя тэм пе ра ту ры, 
якія апош нія дзе сяць га доў па ну юць у кра і не, не 
леп шым чы нам уплы ва юць на ўра джай, — вы ка заў 
сваю дум ку на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра.

Тым не менш ён ад зна чыў, што ўбо рач ная кам па нія 
ідзе па гра фі ку, і сё ле та да яго скла дан ня па ды шлі 
больш дак лад на і ды фе рэн цы ра ва на. Ле тась 
част ка гас па да рак не зрэ а га ва ла на па вы ша ную 
тэм пе ра ту ру і па ча ла ўбор ку буль бы ў звы чай ныя 
тэр мі ны. Паз ней гэ ты ўра джай дрэн на за хоў ваў ся. 
У гэ тым го дзе боль шасць да ча ка лі ся зні жэн ня 
тэм пе ра ту ры, ка лі буль ба асты ла ў гле бе.

І ўсё роў на вы гад на!
Буль ба вод ства заў сё ды мае на ўва зе вя лі кую 
коль касць вы дат каў. Каб па чаць вы рошч ваць 
буль бу, не аб ход на мець ве лі зар ную су му гро шай. 
Схо ві шча на ват ся рэд ня га кла са бу дзе каш та ваць 
ка ля 1 міль ё на до ла раў. Да лей кам байн — ка ля 
100 ты сяч еў ра. Для па сад кі не аб ход на 3,5 то ны 
на сен на га ма тэ ры я лу з раз лі ку на 1 га пло шчы. 
Кошт на сен на га ма тэ ры я лу эліт най буль бы 
ў 2015 го дзе скла даў 4,5 ты ся чы бе ла рус кіх 
руб лёў за адзін кг. Вы дат кі на адзін гек тар, якія 
ўклю ча юць усе не аб ход ныя пра цэ ду ры, скла да юць 
да 3,5 ты ся чы до ла раў. Кар ці ну так са ма мож на 
да поў ніць ве лі зар ны мі транс парт ны мі вы дат ка мі і 
ін шы мі, — па той жа склад ской інф ра струк ту ры, 
а гэ та да зва ляе сме ла да даць яшчэ 300-400 
ты сяч до ла раў. І ўсё ж та кія за тра ты больш чым 
апраў да ныя, бо ў вы ні ку ад да ча ад кож на га 
гек та ра вы шэй шая, чым ад збож жа вых.

Ад буль бы не паў не юць
Ста рых сар тоў у кра і не за ста ло ся зу сім ма ла. 
Як ад зна чыў Ва дзім Ма хань ко, сён ня ў рэ ест ры 
Бе ла ру сі са мым ста рым з'яў ля ец ца «Ла су нак», які 
быў за не се ны ў рэ естр яшчэ ў 1988 го дзе.

— Мы пры трым лі ва ем ся та го пунк ту гле джан ня, 
што за ме на сар тоў больш эфек тыў ная, чым іх 
аб наў лен не, ка лі ста ры га ту нак пра цяг ва юць 
уся ляк пад трым лі ваць. А вось у Еў ра са ю зе 
вы ка рыс тоў ва юць да 60% сар тоў, якія ство ра ны 
50 і больш га доў та му! Ка лі ўзяць ка нец 70-х — 
па ча так 80-х га доў, то бе ла рус кія сар ты зай ма лі 
кож ны чац вёр ты гек тар па са дак ў СССР. І 
тыя вы ні кі, якія бы лі атры ма ны па «Тэм пу» і 

«Ло шыц кім», мож на сва бод на за нес ці ў Кні гу 
рэ кор даў Гі нэ са. Але ж з тых ча соў се лек цыя не 
ста іць на мес цы. Ры нак буль бы моц на адап ту ец ца 
да но вых умоў на двор'я, якія па ста ян на змя ня юц ца. 
Зме ны да ты чац ца і «геа гра фіі» шкод ні каў, і 
буль бя ных хва роб. На прык лад, 25 га доў та му 
паў ноч ная мя жа ка ла рад ска га жу ка су па да ла з 
геа гра фіч най мя жой Бе ла ру сі. Сён ня гэ тая мя жа 
зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі паўд нё вай Ка рэ ліі, 
што пры му шае пе ра строй ваць се лек цый ную 
пра гра му, — ад зна чыў спе цы я ліст.

Ва дзім Ма хань ко зга даў, што яшчэ 30 га доў та му 
бе ла ру сы лю бі лі ес ці буль бу з бе лай мя кац цю, 
круг лай фор мы. Сён ня 75% бе ла ру саў ад да юць 
пе ра ва гу жоў тай буль бе аваль най фор мы з 
крэ ма вай мя кац цю, а 10-15% на сель ніц тва свя до ма 
ўжы ва юць буль бу ку лі нар на га ты пу «А», якую 
трэ ба рэ заць на жом.

— Ка жуць, што там менш крух ма лу і ад яе цяж ка 
рас паў нець. Ха чу вас за пэў ніць, што ад буль бы не 
паў не юць. Гэ та ад бы ва ец ца ад спа лу чэн ня буль бы 
з мя сам, — удак лад ніў спе цы я ліст.

Са мы па пу ляр ны сорт
У Бе ла ру сі гэ та — «Скарб». Ён і сён ня зай мае ка ля 
чвэр ці ўсіх буль бя ных па са дак у на шай кра і не. На 
дру гім мес цы — «Брыз». Ён дае доб ры ўра джай 
што год і прак тыч на ў кож на га гас па да ра. Мно гія 
фер ме ры ад зна ча юць, што па чы на лі свой буль бя ны 
біз нес ме на ві та з яго. З 12 асноў ных сар тоў, якія 
да юць 75-80% ва ла буль бы ў Бе ла ру сі, толь кі 3 — 
ім парт ныя.

Да рэ чы, ка жу чы аб ура джай нас ці, ай чын ныя 
га тун кі не са сту па юць у боль шас ці па ра мет раў 
за меж ным. Пры ад ноль ка вых умо вах яны бу дуць 
да ваць ура джай та го ж уз роў ню і з той жа якас цю. 
Та му бе ла рус кая буль ба мо жа сва бод на іс ці на 
экс парт у Еў ро пу. Але з-за шмат якіх фак та раў, у 
тым лі ку і дзя ку ю чы аба ро не ўлас на га вы твор цы 
ў Еў ро пе, Бе ла русь не мо жа экс пар та ваць ту ды 
свой дру гі хлеб. Та му прак тыч на ўсё сён ня 
па-ра ней ша му ру ха ец ца ў бок Ра сіі.

Каб вы вес ці адзін толь кі сорт буль бы, які бу дзе 
ста біль на пры но сіць ура джай, што год не аб ход на 
мі ні маль на атрым лі ваць 100 ты сяч но вых узо раў 
і 10 га доў вы пра боў ваць. У рэ ест ры Бе ла ру сі 
45 ай чын ных га тун каў. Уся го ж афі цый на на 
тэ ры то рыі на шай кра і ны за рэ гіст ра ва на 135 сар тоў 
буль бы. На прык лад, у рэ ест ры Га лан дыі — ка ля 
150 сар тоў буль бы, Гер ма ніі — 220, Ра сіі — ка ля 
400. Па ўсім све це іх на ліч ва ец ца да 15 ты сяч. 

А як жа чып сы?
Кры ху па ра дак саль ным з'яў ля ец ца тое, што ў 
на шу буль бя ную кра і ну да гэ та га ча су ім парт уюць 
ве лі зар ную коль касць чып саў. Сён ня ў Бе ла ру сі 
вы раб ля юць чып сы з буль бя ной му кі. Еў ра пей скія 
ж чып сы ро бяц ца з су цэль най буль бы. У цэ лым 
са мыя леп шыя чып сы ў све це ро бяц ца з 4-5 
сар тоў. У Бе ла ру сі вы твор часць чып саў з су цэль най 
буль бы сён ня не маг чы мая з прычыны ад сут нас ці 
да стат ко вай сы ра він най зо ны і тэх ніч ных умоў. 
Ця пер у гэ тым кі рун ку так са ма вя дзец ца пра ца. 
У на ступ ныя не каль кі га доў сі ту а цыя па він на 
змя ніц ца на ка рысць спа жыў ца.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

Аляк сандр ЖУК: 

«ДЗЯ КУЙ» АД ВУЧ НЯ 
ДО РА ГА КАШ ТУЕ»

У кра і не ёсць пед ка лек ты вы, якія на па ло ву скла да юц ца з ко ліш ніх вы пуск ні коў

Што на па лет ках?Што на па лет ках?  ��

УСЕ АД ЦЕН НІ 
АЙ ЧЫН НАЙ БУЛЬ БЫ

Бе лая, жоў тая, крэ ма вая — 
яна па-ра ней ша му за ста ец ца ўлю бё най стра вай бе ла ру саў

НОВЫЯ КАНТРАКТЫ
Па сло вах Ва дзі ма Ма хань ко, пер шая 
між на род ная спе цы я лі за ва ная вы ста ва 
«Еў ра зій ская буль ба — 2015» прай шла 
па спя хо ва.

— Для Бе ла ру сі гэ та важ нае ме ра пры ем ства, 
бо мы кра і на з раз ві тым буль ба вод ствам. Нам 
ёсць што па ка заць і пра па на ваць. У ар га ні за цыі 
вы стаў кі ак тыў ны ўдзел пры ня лі наш цэнтр і 
На цы я наль ная ака дэ мія на вук. Яна пра во дзі ла ся 
па трох на прам ках: сар та вы і на сен ны ма тэ ры ял, 
тэх на ло гіі і ма шы ны, а так са ма срод кі ахо вы, 
угна ен ні, сты му ля та ры рос ту. Мы прад ста ві лі 
ўсё са мае пе ра да вое: больш за 60 сар тоў, шэ раг 
тэх ні кі, не каль кі тэх на ло гій за хоў ван ня... Вы ні кам 
ста лі но выя кант рак ты на па стаў ку хар чо вай і 
на сен най буль бы ў роз ныя рэ гі ё ны Ра сіі.

На дум ку Ула дзі мі ра 
КРАЎ ЦО ВА, стар шы ні 
абл вы кан ка ма, у 
рэ гі ё не не да стат ко ва 
раз ві ты вы твор чы 
ту рызм, па пу ляр насць 
яко га ў све це сён ня 
на бі рае аба ро ты. «Гэ ты 
во пыт вя до мы, але яго 
ўка ра нен нем прад мет на 
мы не зай ма ем ся», — 
пад крэс ліў ён.

У воб лас ці ёсць пры кла ды 
ўда лай ар га ні за цыі ту рыс тыч ных 
марш ру таў на вы твор час ці, 
як і прад пры ем стваў, якія 

гэ та га за слу гоў ва юць, лі чыць 
гу бер на тар. Так, на роз ных 
фес ты ва лях ці ка васць у 
гас цей вы клі кае на вед ван не 
марш ру ту, пры све ча на га 
гіс то рыі пі ва вар ства і за во да з 
140-га до вай гіс то ры яй. Па доб ны 
марш рут для ту рыс таў мог бы 
быць рас пра ца ва ны і ў Грод не, 
дзе так са ма іс на ваў піў за вод. 
Вя до масць атры ма лі эк скур сіі 
ад на го з марш ру таў у Бя ро заў ку 
Лід ска га ра ё на, дзе ту рыс ты 
на вед ва юць шкло за вод «Нё ман» 
і зна ё мяц ца з май стэр ствам 
мяс цо вых шкло вы дзі маль ні каў. 

На дум ку кі раў ні ка воб лас ці, 
толь кі ў Лід скім ра ё не 

ёсць дзя сят кі ці ка вых 
прад пры ем стваў, на якія мно гія 
ха це лі б тра піць. Та му вы ра ша на 
пра пра ца ваць перс пек ты вы 
раз віц ця вы твор ча га ту рыз му 
па ўсёй воб лас ці, дзе гэ та 
мэ та згод на; звяр нуц ца да 
мі ну ла га, су час ных да сяг нен няў.  
«Прад пры ем ствы не аб ход на 
рых та ваць да та кой ра бо ты. 
Гэ та спо саб пры цяг нен ня 
ту рыс таў у рэ гі ён, ён 
у вы ні ку спры яе рос ту 
экс пар ту ту рыс тыч ных 
па слуг, а так са ма ста ноў ча 
ад бі ва ец ца на эка но мі цы са міх 
прад пры ем стваў», — ска заў 
Ула дзі мір Краў цоў.

Чулі?!Чулі?!  ��
ЭК СКУР СІЯ — НА... ЗА ВОД

У Гро дзен скай воб лас ці не аб ход на раз ві ваць 
вы твор чы ту рызм, лі чаць мяс цо выя ўла ды


