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Праблема не проста у размерка- 
ванн! кадрау, — падкрэсл!у стар- 
шыняаблвыканкама.—Прадпры- 

емствам неабходныспецыялюты, здольныя 
працаваць ва умовах высокатэхналапчнай 
вытворчасц!, На жаль, падрыхтоука выпуск- 
н!коу з сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай 
адукацыяй не заусёды адпавядае запытам 
наймалы-нкау. Мы сабралюя, каб вызначыць 
найбольш эфектыуныя спосабы узаемадзе- 
яння устаноу прафес!йнай адукацы! ! вытвор- 
цау, выслухаць ix пажаданн! i стварыць якас- 
на новую сютэму сумеснай работы з улкам 
ус ix наяуных рэсурсау. Магчыма, наступным 
крокам стане аргажзацыя пэуных кластарау 

Мжалай Шарстнёу акцэнтавау увагу на 
тым, што аб’яднанне на тэхналапчнай ас- 
нове навучання, практык! i вытворчасц! даз- 
волщь у перспектыве вырашыць пытанне 
працауладкавання маладых спецыялютау. 
Акрамя таго, для павышэння матывацьй мо- 
ладз! да набыцця адпаведных спецыяльнас- 
цей будзе выпрацаваны комплекс мер па 
матзрыяльным стымуляваннК

ПрофееШную одукоцыт Вщебшчыны чакаюць ткж нът траугворэннк 
Такое рошвние прынята на тш ведомотой  мерсдае в удземом к!раунщтва 
жом!жэгау, упраулемняу I вддзелау аблтыканкама, усганоу прафескйнай 
адукацьм, промысловых праднрыемстау I орган foci цый р эп ёт, 
Ыцыштрам11 аргатзагарат! сусгрэчы вы ступт упрауменне адукацы! 
аблвыканкамаг Са вег юраунккоу ус г о т у  сярэдтй спецыяльнай адукацы! 
вобласц! $ абласны союз намтальткау* Пасяджэнне пртмшло над 
старшынствам юраушка абласной в ьж тту тш  улады Ш тттш  Шшрегнёвт® 
Прапанаванае проблемное я еле уключала шырот спектр пытанняу, 
еярод m ix —■ з&бесшчэнне кадрам!, развщцё етшмы тршф&рътмтщьм I 
прафесШнай падрыхтоук!, галмовае узаемадзетне новую I вытворчасц}, 
павышэнне матывацы! обйтурыентоу да набыцця запатрабаваных на 
рынкупрацы спецы яльнасцей.

каля 55% з ix пойдзе у 10 клас, астатых трэ- 
ба арыентаваць на паступленне у каледжы. 
Асобны акцэнт к!раун!к зраб!у на матыва- 
цьн. На працягу 5 апошшх гадоу рэпён адчу- 
вае значныя праблемы з камплектаваннем 
груп навучэнцау i дэфщыт рабочых кадрау 
для лёгкай прамысловасц!, абутковай "вы
творчасц!, машынабудайання. Паказаль»

кал! студэнт прымаецца на рабочае месца, 
а курсавыя i дыпломныя праекты неабходна 
налрамую звязваць з вытворчасцю.

Дырзктар машынабудаумчай- кампанн 
“Вщебсюя пад’ёмнкР Андрэй Сщарау за- 
значыу: “На любой вытворчасц? самы дара- 
г! рэсурс — кадры, сауыя вял!юя выдатю — 
заработная плата. Таму мы хацел! б бачыць

Разам, а не паралельньиш
шляхам!

— Летась першы крок у названым 
напрамку мы зрабш! сумесна з “Hauisi- 
тай”, — адзначыу губернатар. — Але важ
на не тольк! заахвочваць лепшых. Патрэб- 
на рэальная матывацыя, каб навучэнец 
або студэнт быу зац!каулены атрымаць 
рабочае уесца па спецыяльнасщ на каик» 
ратных прадпрыемствах нашай вобласц!.
I незалежна ад таго, дзе вучыцца ■— у ка- 
леджы або уншерегтэце — чалавек пав!нен 
пакщаць установу адукацьн прафес1яна- 
лам. Выключная роля тут належыць прак- 
тыцы. Нельга, каб будучы 1нжынер прай- 
шоу навучанне па виртуальных малюнках i 
схемах s атрымау дыплом. Пакуль уласна- 
ручна не разбярэ той жа рухавне некальк! 
разоу, як! гэта шжынер? Ён павмен быць 
гатовы весц| вытворчасць у цзлым, кант™ 
раляваць — а значыць, дасканала ведаць 
усе працэсы на кожным этапе,. У адва- 
ротным выпадку рызыкуеу, што у адказ- 
ны момант малады спецыялют можа або 
прыняць няправшьнае рашэнне, або пера- 
размеркаваць на кагосьц! свае функцыяна-

Мкалай Шарстнёу упэунены, што адве> 
дзены на практыку перыяд падрыхтоук! трэ- 
ба ютотна пазялИваць, Прычым правбдз!ць 
практыку трзба на навейшых узорах тэх- 
hskL абсталявання i на лепшых прадпрыемс
твах гал!ны, каб даць веды, адаптаваць да 
ууоу сучаснай вытворчасц! 1шм часам прьь 
гледзецца да чалавека, накольк! ён прыдат- 
ны да прафес», ц! атрымаецца спецыялют

Пастаулена задача у найбльжзйшай пер» 
спектыве вырашыць шэраг пытанняу. У пры- 
ватнасц!, гэта тычыцца атрымання вышэйшай 
адукацы! дзецьм1“С1ротам! I дзецьм!, яюя за- 
стал1ся без апею бацькоу. Хаця на апошнс< кур
сах уног1я студзнты падпрацоуваюць, адным 
з вырашальных фактарау пры паступленн! ва 
ун!верс!тэт застаецца матэрыяльная дапамо- 
га з боку сям! Дзяцей, у яюх няма бацькоу, 
забяспечвае дзяржава, нак1'роувае на гэта 
вегизарныя сродк1 а потым падтрымка пера- 
пыняецца. Здараецца, малады чалавек маты- 
ваваны i здольны стаць студэнтам, але жыць 
яму прыйдзецца на стыпендыю, Арыентаваць 
такога аб!турыента выключна на рабочыя 
прафесу, на думку губернатара, сацыяльна 
няправтьна ■— трэба даць яму магчымасць 
рзал!заваць асабюты патэнцыял» У тым лку 
забяспечыць ф!нансавую падтрымку. Кал? яе 
будзе аказваць вытворца — пастав!ць умовай 
паспяховую вучобу I далейшае працауладка- 
ванне на гэтым прадпрыемстве, каб нашы та- 
ленавггыя дзец! рэал!завалюя як прафес!яна- 
лы i засталЗся працаваць на сваей зямлк

Шачальн!к упраулення адукацьп абл- 
выканкама Дзм'ирый Хома закрануу 
так!я ключавыя пытанн!, як аптым1за- 

цыя сетк! устаноу, прагназаванне падрых- 
тоук! кадрау унясенне змяненняу у перал!к 
спецыяльнасцей, павел!чэнне практычнага 
складн!ка вучэбных планау i праграм, арган!- 
зацыя практыю на прадпрыемствах, мэтавая 
падрыхтоука.

Так, пры раз у ер каван hi патокау вы- 
пускжкоу 9“Х класау плануецца, што тольк!

Прпфс с Ши у ю ii а у ка ны ю В щеегк ч ьп-г’л

ны прыклад: у реальным сектары эканоузк! 
запатрабаваны швачк!, а н!воднай трупы, у 
якой падрыхтоука ажыццяуляецца выключ
на па гэтай спецыяльнасц!. ва установах 
прафес!йнай адукацьн няма — аб!турыенты 
не жадаюць паступаць. Каб прывабрдь мо~ 
ладзь, каледжы вымушаны прапаноуваць 
камб!наваныя варыянты спецыяльнасцей: 
“Швачка, цырульн1к”5 “Швачка, майстар па 
ман1кюры’г5 <5Швачка, кухар”. У пэунай ступе- 
hs гэта дапамагае вырашыць праблему, але 
у ера недастатковая. Так, заяука ДАТ “Сцяг 
1ндустрыял1зацы1” штогод складае 150 ча
лавек, аднак фактычна швачак — выпускниц 
устаноу прафеешнай адукацы! прыхещзщь 
значна менш. Атрымаушы дзве спецыяль- 
насц!? выпускницы не |укнуцца у швачк!,

Шзктар Полацкага дзяржаунага унь 
верс!тэта старшыня Савета рэктарау 
устаноу вышэйшай адукацьп вобласц! 

Дзмпрый Лазоуск! азнаём1у з асноуным! на- 
прамкам! работы па падрыхтоуцы кадрау на 
прыкладзе ПДУ

— Мы не задавальняем усе заяую прад- 
прыемствау на выпускн!коу машынабудаун!- 
чага профшю — ix у два-тры разы болей, — 
канстатавау Дзмпрый М1калаев1ч? — набор 
на адпаведныя спецыяльнасц! штогод щзе 
з вял!к1м! цяжкасцямЬ На наш погляд, гэта 
адгалоск! негатыунай еггуацы! у гал!не, якая 
наз!ралася 10—12 год назад, у вышку чаго 
сфаршравалася уяуленне аб непаспяховас- 
ц! адпаведных прафес*1й. Аднак сёння мно~ 
гае змянтася: ствараюцца новыя вытвор
часц!, шматлшя прадпрыемствы малога i 
еярэдняга б1знесу, дзе патрэбны кадры,! аб 
гэтым трэба гаварыць, даноещь гзту !нфар- 
мацыю уеш! магчыуыу! спосабам1, Аналапч- 
ная шуацыя са спецыял!стам1 у ranine элект
рон!̂  ! радыётэхн1К1,

Рэктар ПДУ прапанавау да абмеркаван- 
ня комплекс мер па вырашэнн! праблемы на 
ус!х узроунях — пачынаючы ад работы з бу- 
дучым! аб!турыентам! да матэрыяльнага сты- 
мулявання студзнтау, мэтавай падрыхтоук! I 
перагляду падыходау да вытворчай практы- 
Ki. Эфектыунай практыка будзе толыс! тады,

якасна падрыхтаваных спецыялютау. На 
справе, падрыхтоук!, я кую навучэнцы ат- 
рымл!ваюць ва установах прафес!йнай аду- 
кацы!, часта аказваецца недастаткова, ! па 
гэтай прычыне прадпрыемства арган!завала 
свой вучэбны центр”,

Галоуную задачу, над якой паслядоуна 
працуе калектыу Вщебскагв дзяржау
нага тэхьнчнага каледжа, яго дырэктар 

старшыня Савета к!раун!коу устаноу еярзд- 
кяй спецыяльнай адукацы! вобласц! Аляк» 
сандр Ласяк!н акрэсл!вае лаканнна: падрых
тоука высокаквал!ф!каваных рабочых 1 
спецыял!стау заутрашняга дня, Некал! 
падрыхтоука' рабочых ! спецыял!стау па~ 
чыналася з вучыл!шчау пры базавых прад- 
прыемстеах-пгантах, што прымал! на работу 
ycix выпускн!коу Сёння колькасць наймаль» 
н!кау, з як!м! супрацоун!чаюць установы пра- 
фес!йнай адукацьп, часам складае не адз!н 
дзясятак,! у кожнага прадпрыемства, арган!- 
зацы! свае спецыф!ка, матзрыяльна“тэхн!4" 
ная база! тэхналоп! — адпаведна !снуе мно» 
гаварыятыунасць у адных! тых жа прафес!ях. 
У гэтай сувяз! Аляксандр Ласяк!н падкрэс- 
л!у неабходнасць цеснага супрацоун!цтва з 
вытворцау!, мэтавай падрыхтоую, гнуткага 
i макс!мальна эфектыунага граф!ка вытвор» 
чага навучання I практык, правядзення jx ме~ 
нав!та там, дзе потым будзе працауладкава- 
ны BbinycKHiK, Тольк! так!м чынам найшльшк 
можа быць упэунены, што атрымае патрэб» 
нага яму спецыял!ста,

Сваё меркаванне Аляксандр М!хайлав!ч 
выказау \ наконт стварэння ресурсных цент» 
pay, Яны несумненна пав!нны быць, але uj 
мэтазгодна набываць высокатэхналаг!чны 
станок ва установу-адукацы!, кал! на прад
прыемствах вобласц! так!х адз!нк!? Каштоу- 
нае абсталяванне павЫна акупляць сябе, 
працаваць на вытворчасц! — нават у дзве 
ц! тры змены. 1 у гэтым графшу неабходна 
асобна прадутледзець час, каб навучыць 
працаваць на !м будучых спецыялютау,

Яшчз адна прапанова была аб далейшым 
развщц! устаноу прафес!йнай адукацы! у 
сельскай мясцовасц!. Некаторыя з 1х маюць

выдатную вучэбна-вытворчую базу !нтзр~ 
наты, але загружаны недастаткова. Магчы- 
ма, мае сэнс вывучыць варыянты ix работы 
па узоры кадэцюх вучыл!шчау, ажыццяуляць 
набор з 7 класа, дамов!цца з найшльнжаш 
аб стыпендыях для лепшых навучэнцау. Для 
дзяцей, у першую чаргу з малакамплектных 
вясковых школ, гэта быу бы шанс атрымаць 
якасную адукацыю у сучасных камфортных 
умовах i адначасова набыць запатрабава- 
ную прафеслю.

Узн1малася i пытанне аб аргашзацы! ра
зам з Саюзам наймальыкау абласных кон- 
курсау прафес!йнага майстэрства еярод 
рабочых з удзелам майстроу вытворча- 
га навучання i лепшых навучэнцау Biue6cKi 
дзяржауны тэхнлчны каледж гатовы прадас- 
тав!ць базу для правядзення такш конкурсау 
па ceaix прафес!ях. Для установы адукацьн 
гэта шанс на практыцы убачыць, каму i у каго 
трэба вучыцца, да каго варта нафаваць на 
практыку, стажыроуку ceaix навучэнцау i ра~ 
ботн1кау

Шамая вялжая праблема — гэта 
не новыя тэхналогн, а рабочыя — 
дастатковая колькасць ра™ 

бочых, яш  мат! б выпускаць дастатковую 
колькасць прадукцы!, упэунены намес- 
H1K генеральнага дырэктара ТАА “Юруючая 
кампан!я холдынга “Беларуская скурана- 
абутковая кампан1я "Марка” Mixam Шату- 
ноу. — Па статыстыцы штогод павял!чваецца 
колькасць студзнтау ! змяншаецца — наву
чэнцау што атрылшваюць еярэднюю сне» 
цыяльную i Г1рафес1йна“тэхн!чну» адукацыю» 
Да нас на практыку штогод прыходзяць не- 
кальк! дзясяткау студзнтау; з як?х перепек» 
тыву працауладкавання маюць адз!нк! — 
не трэба стольк! спецыял!стау з вышэйшай 
адукацыяй, А навучэнцау гатовы прыняць 
ycix: рабочых не хапае. Што да пытання ма- 
тывацы! — мы больш за 8 год практыкуем 
мэтавыя дагаворь! на падрыхтоуку, адпавед
на як!м дадаткова да стыпенды! навучэнцам 
нашага профшьнага В!цебскага дзяржауна
га тэхналапчнага каледжа лёгкай прамыс- 
ловасц! штомесяц даплачваем яшчэ 4 база- 
выя вел!чын!. Акрамя таго, на час практык! 
на прадпрыемстве забяспечваем бясплат- 
нае харчаванне, прапануем набыццё нашай 
прадукцы! з 20-працэнтай зн!жкай. А яшчз 
даплачваем кожнаму навучэнцу па 150 руб» 
лёу — гэта да таго, што ён заробщь у пра~ 
цэсе работы. Пры гэтым жадаючых вучыцца 
! потым працаваць усё роуна недастаткова. 
Прадпрыемства мае вял!кую таварную сетку, 
працуе у 2,5 змены 7 дзен утыдзень. Нам не 
хапае прадукцы!, мы сёння размяшчаем за
казы на яе вытворчасць у 1спан!!, Партугалн. 
Пашырьш! б вытворчасць ! на Вщебшчыне, 
але ц| будзе каму працаваць? Сярэдняя зар
плата на прадпрыемстве — 890 рублёу, а 
людзей не хапае. '

На пасяджэнн! закраналася I пытанне 
неабходнасц! увядзення новых спецыяль» 
насцей. Напрыклад, ад ААТ “Аяъянспласт” 
прагучала заувага: у вобласц! не рыхтуюць 
спецыялштау для вытворчасц!, звязанай з 
выпускам пластмас, а так!я был! б запатра- 
баваныя. 3 увядзеннем бязв!завага рэжыму 
на прадпрыемстве пабыл! прамыслоуцы са 
Швецы!, Ф!нлянды!, Галанды! — i яны гатовы 
перанесц! у В!цебск сваю вытворчасць. Але з 
кадрам! праблема,

У гэтай сувяз! дырэктар Аршанскага 
дзяржаунага каледжа харчавання Генадзь 
С!няуск! адзначыу недахоп актуальнай !н- 
фармацы! ад вытворцау; яш  !м патрэбны 
спецыялюты. Пра новае абсталяванне, што 
набыта! устаноулена на тым ц! !ншым прад̂  
прыемстве, пастаушчык! кадрау даведва- 
юцца не напрамую, а у лепшым выпадку — з 
асаб!стых кантактау з юраункам! прадпры- 
емствау здараецца, што ! са старонак CML 
Неабходна больш цесна зеязаць рэальны 
сектар эканом!к!, прамысловасць, сельскую 
гаспадарку з установам! прафес!йнай адука
цы! i выбудаваць эфектыуную с!стэму: вучо- 
ба — практыка на вытворчасц! — далейшае 
размеркаванне.

Для каардынацы! працэсу канцэнтрацы! 
!дэй ! прапаноу па новых формах i метадах 
узаемадзеяння устаноу прафес!йнай аду- 
кацы!! вытворчых прадпрыемствау воблас- 
ц[ створена спецыяльная рабочая група, у 
склад якой увайшл! прадстаун!к! ycix зацкау- 
леных суб’ектау.

— Палав!нчатыя рашэнн! эфекту не да- 
дуць, давайце працаваць так, каб ул!чыць 
усе пажаданн!, Кал! ужо раб!ць, то раб!ць так, 
каб гэта раз i на усё XXI стагоддзе, — адзна
чыу Мкалай Шарстнёу
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