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— Ка лі ка заць пра не да хоп ра-

бо чых мес цаў, то та кіх мо ман таў 

мы не праг на зу ем. Спра ва ў тым, 

што са ма пра цэ ду ра раз мер ка ван-

ня пра ду гледж вае знач ную сту пень 

гнут кас ці, — пад крэс ліў спе цы я-

ліст. — Ка мі сіі па раз мер ка ван ні ва 

ўста но вах аду ка цыі бу дуць мець 

пул за явак, якія сфар мі ра ва ны ў 

доў га тэр мі но вым пла не, і пул ра-

за вых за явак. Пы тан не толь кі ў 

тым, каб мак сі маль на за да во ліць 

ін та рэ сы кан крэт на га вы пуск ні ка 

і кан крэт на га за каз чы ка кад раў. 

Са ма сіс тэ ма пла на ван ня пад рых-

тоў кі кад раў у кра і не па бу да ва на 

на асно ве за ка зу, каб мак сі маль на 

вы клю чаць сі ту а цыі, звя за ныя з 

не да хо пам за явак на вы пуск ні коў 

у мо мант за кан чэн ня на ву чаль най 

уста но вы.

Ад нак уз ні ка юць мо ман ты, ка лі 

кам па ніі, якія за каз ва юць кад ры, 

у асоб ных вы пад ках пе ра ста юць 

іс на ваць, змя ня юц ца іх кад ра-

выя па трэ бы, эка на міч ныя ўмо вы 

дзей нас ці... У гэ тым вы пад ку ка-

мі сіі ма юць пра ва і маг чы масць 

на кі роў ваць вы пуск ні коў у ін шыя 

ар га ні за цыі.

Ма ла дыя лю дзі ма юць пе ра-

важ нае пра ва быць раз мер ка ва-

ны мі ту ды, дзе пра хо дзі лі вы твор-

чыя і пе рад дып лом ную прак ты кі. 

Ні чо га не пе ра шка джае ім яшчэ 

на ста дыі на ву чан ня, на трэ цім-

чац вёр тым кур се ва ўні вер сі тэ це, 

ра зам з ка фед рай ак тыў на паў-

дзель ні чаць у вы ба ры мес ца сва-

ёй прак ты кі з пры цэ лам на тое, 

каб по тым пра ца ўлад ка вац ца да 

гэ та га най маль ні ка. Ка лі вы пуск-

нік без пра цяг лых сіс тэм ных кан-

так таў з най маль ні кам у вы гля дзе 

прак ты кі, вы ка нан ня на ву ко вых 

ра бот у пра цэ се на ву чан ня па за-

мо ве гэ тай ар га ні за цыі пры но сіць 

ад яе за яў ку не па срэд на пе рад 

раз мер ка ван нем, та кі ва ры янт 

так са ма маг чы мы. Але та кія за-

яў кі за да валь ня юц ца ўжо пас ля 

за явак за каз чы каў кад раў і ба за-

вых ар га ні за цый.

У БДУ ІР — 
ПЕР СА НІ ФІ КА ВА НЫ 
ПА ДЫ ХОД

Рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та ін фар ма ты кі 

і ра дыё элект ро ні кі Ва дзім 

БО ГУШ па ве да міў, што ў іх ВНУ 

прак ты ка пер са наль ных за явак 

вель мі доб ра раз ві та: «Мы так са ма 

ма ем да га во ры з ба за вы мі ар га-

ні за цы я мі, ад якіх вы пуск нік мо жа 

пры нес ці ін ды ві ду аль ную за яў ку. 

Нам та ды зра зу ме ла, што най-

маль нік пра вёў па пя рэд ні ад бор 

і хо ча за пра сіць да ся бе ме на ві та 

гэ та га вы пуск ні ка. Аба вяз ко вай 

умо вай з'яў ля ец ца ад па вед насць 

мес ца ра бо ты атры ма най спе цы-

яль нас ці і ква лі фі ка цыі. Ка лі ка-

заць пра пер са ні фі ка ва ны пад бор, 

а гэ та да стат ко ва су час ная прак-

ты ка, то ў нас больш за па ло ву 

пла на вых за явак, якія мы ад пра-

цоў ва ем з най маль ні ка мі, по тым 

пер са ні фі ку ец ца. Гэ тыя за яў кі пры-

хо дзяць з проз ві шча мі кан крэт ных 

ма ла дых спе цы я ліс таў, якія ідуць 

на дып лом ную прак ты ку, пі шуць 

дып лом ную ра бо ту і за тым улад-

коў ва юц ца пра ца ваць».

Ка лі ка заць пра тое, ку ды раз-

мяр коў ва юц ца вы пуск ні кі БДУ ІР, 

то гэ та шы ро кі спектр прад пры ем-

стваў як дзяр жаў най, так і пры ват-

най фор мы ўлас нас ці. Больш за 

20 % вы пус ку гэ та га го да раз мер-

ка ва лі ся ў кам па ніі — рэ зі дэн ты 

ПВТ. А па асоб ных фа куль тэ тах і 

30 %, і 40 % вы пуск ні коў пра цуе ў 

гэ тай сфе ры.

«Акра мя та го, што мы ма ем 

мес цы для пра ца ўлад ка ван ня вы-

пуск ні коў, якія пад ля га юць раз-

мер ка ван ню, ёсць і да дат ко выя 

за яў кі, якія за ста лі ся не за да во-

ле ныя. Сё ле та, на прык лад, у нас 

та кая сі ту а цыя па спе цы яль нас ці 

«ме ды цын ская элект ро ні ка», — 

за ўва жыў Ва дзім Бо гуш. — Тра-

ды цый на вель мі за па тра ба ва ныя 

спе цы я ліс ты ў сфе ры рас пра цоў кі 

су час ных ін фар ма цый ных тэх на-

ло гій. За яў кі, якія за ста лі ся не за-

да во ле ныя, на за па шва ем, пра па-

ну ем вы пуск ні кам, якія на ву ча лі ся 

на плат най асно ве. Раз мер ка ван-

не ў нас ста пра цэнт нае. У ліч бах 

гэ та больш за 1,3 ты ся чы вы пуск-

ні коў, якія ўжо ця пер ве да юць, дзе 

яны бу дуць пра ца ваць. Усе на шы 

хлоп цы і дзяў ча ты, якія па він ны 

быць пра ца ўлад ка ва ны ў па рад ку 

раз мер ка ван ня, ужо за бяс пе ча ны 

пер шым ра бо чым мес цам».

ЧЭР ГІ — 
ПА ВЫ ХА ВАЛЬ НІ КАЎ

Па сло вах рэк та ра БДПУ 

Аляк санд ра ЖУ КА, апош нія га-

ды па трэ ба ў пе да га гіч ных кад рах 

вель мі вы со кая.

— Уні вер сі тэт сё ле та вы пус кае 

720 ча ла век, якія пад ля га юць раз-

мер ка ван ню. На жаль, мы мо жам 

за да во ліць за яў кі, што па сту пі лі, 

пры бліз на на 40 %. На сён ня мы 

ма ем звыш 1850 за явак, з іх больш 

за 1,5 ты ся чы — з уста ноў аду ка цыі 

Мін скай воб лас ці і Мін ска. З ін шых 

рэ гі ё наў да нас ужо па сту пі ла ка ля 

300 та кіх за явак. Най больш за па-

тра ба ва ныя — вы пуск ні кі фа куль-

тэ та да школь най аду ка цыі. Вы пуск 

скла дзе 118 ча ла век, а па сту пі ла 

амаль 500 за явак. Гэ та зна чыць, 

што мы змо жам іх за да во ліць толь-

кі на чвэрць. Па на стаў ні ках па чат-

ко вай аду ка цыі — на 50 %. Сё ле та 

вель мі за па тра ба ва ныя спе цы я ліс-

ты са цы яль най сфе ры — са цы яль-

ныя ра бот ні кі і са цы яль ныя пе да-

го гі. І так са ма мы толь кі на чвэрць 

змо жам за да во ліць за яў кі.

Пры гэ тым у нас ка ля 180 вы-

пуск ні коў — мэ та ві кі, якія па едуць 

па на кі ра ван нях у тыя ўста но вы, 

якія зра бі лі на ма ла дых спе цы я-

ліс таў мэ та выя за яў кі ча ты ры га-

ды та му.

ПРА ФЕ СІЙ НАЕ 
СТА НАЎ ЛЕН НЕ

Вы пад каў, ка лі вы пуск ні кі не 

з'яў ля юц ца па мес цы раз мер ка-

ван ня, у кра і не ня шмат.

— Па-пер шае, пры чы ны бы ва-

юць уваж лі выя — гэ та па ступ лен не 

на больш вы со кі ўзро вень аду ка цыі, 

на прык лад, у ма гіст ра ту ру, аль бо 

вы пуск ні ка ка ле джа на ўзро вень 

вы шэй шай аду ка цыі пер шай сту пе-

ні. Так са ма ўваж лі вая пры чы на — 

служ ба ў ар міі, пы тан ні, звя за ныя з 

не пра ца здоль нас цю. Згод на з ана-

лі зам, гэ та ка ля 7 % вы пуск ні коў, — 

пад крэс ліў Сяр гей Кас пя ро віч. — 

Ка лі мы га во рым пра тых, хто не 

пры бы вае на пер шае ра бо чае мес-

ца без уваж лі вай пры чы ны, то ліч-

бы зу сім не вя лі кія. На прык лад, па 

звест ках аб вяр тан ні срод каў (ра-

шэн ні, пры ня тыя на ўзроў ні ўста ноў 

аду ка цыі) у 2018 го дзе гэ та кры ху 

больш за 130 ча ла век. Бліз кая ліч-

ба ў нас і па 2019 го дзе. Тут звест кі 

яшчэ мо гуць змя ніц ца, та му што вы-

пуск нік, які не пры быў, мае час, каб 

па крыць срод кі: спа чат ку ў доб ра-

 ах вот ным па рад ку, а ка лі не аб ход-

на — у су до вым.

— На пры кла дзе на ша га ўні вер-

сі тэ та ма гу ска заць, што за тры 

апош нія га ды не пры сту пі лі да ра-

бо ты пас ля раз мер ка ван ня ўся го 

15 вы пуск ні коў, — пра ін фар ма ваў 

рэк тар БДПУ Аляк сандр Жук. — 

З улі кам та го, што мы за гэ ты час 

пад рых та ва лі амаль 2,5 ты ся чы 

спе цы я ліс таў, — гэ та пры бліз на 

0,5 %. У на шым уні вер сі тэ це пе ра-

важ ная коль касць вы пуск ні коў — 

дзяў ча ты, і ў вы пад ку, ка лі вы пуск-

ні ца вы хо дзіць за муж, збі ра ец ца 

ехаць па мес цы жы хар ства му жа, 

але за ста ец ца ў сіс тэ ме аду ка цыі 

пе да го гам, мы ідзём на су страч і 

та кую маг чы масць да ём, ка лі ёсць 

за яў ка з гэ та га рэ гі ё на.

Дру гі ас пект, які па цвяр джае, 

што лю дзі свя до ма атрым лі ва-

юць пра фе сію, — па каз чык за ма-

ца валь нас ці на ра бо чым мес цы. 

Мы вя дзём та кі ма ні то рынг што-

год. Ма гу ска заць на пры кла дзе 

Мін скай воб лас ці (ма ні то рым усе 

23 ра ё ны): ад 80 да 100 пра цэн таў 

вы пуск ні коў 2014, 2015, 2016 га-

доў за ста лі ся ў сіс тэ ме аду ка цыі і 

за ма ца ва лі ся на тых мес цах, ку ды 

бы лі раз мер ка ва ны. Гэ та, вя до ма, 

вы нік дзей нас ці мяс цо вых ор га наў 

ула ды і ўпраў лен няў аду ка цыі. Яны 

ро бяць усё, каб ча ла век меў доб-

рыя ўмо вы для ра бо ты, вы ра ша-

юць праб ле мы з жыл лём.

На дум ку ўдзель ні каў ан лайн-

кан фе рэн цыі, ка лі гля дзець на 

раз мер ка ван не з бо ку са мо га вы-

пуск ні ка, то ад пра цоў ка дае маг-

чы масць для пра фе сій на га ста наў-

лен ня. За два—пяць га доў мож на 

стаць кан ку рэн та здоль ным спе цы-

я ліс там на рын ку пра цы, атры маць 

важ ныя пра фе сій ныя кам пе тэн цыі. 

Ме ха нізм, звя за ны з пра ца ўлад ка-

ван нем, комп лекс ны. Ён уліч вае 

ўза е ма ад но сі ны на рын ку пра цы, 

ін та рэ сы і вы пуск ні коў, і най маль-

ні каў. І ў гэ тым пра цэ се ўзро вень 

са цы яль най пад трым кі мо ла дзі 

ў на шай кра і не з'яў ля ец ца пры-

яры тэ там. Пры жа дан ні атры маць 

на кі ра ван не на ра бо ту мо жа і лю-

бы вы пуск нік, які на ву чаў ся за 

ўлас ныя срод кі. У пра ек це но вай 

рэ дак цыі Ко дэк са аб аду ка цыі за-

кла дзе на нор ма, якая вы зна чае, 

што вы пуск нік-плат нік, які атры-

маў на кі ра ван не на ра бо ту, так-

са ма бу дзе мець ста тус ма ла до га 

спе цы я ліс та, як і вы пуск нік бюд-

жэт най фор мы на ву чан ня.

Пад рых та ва ла 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У цэнт ры ўва гіУ цэнт ры ўва гі НЮ АН СЫ РАЗ МЕР КА ВАН НЯ
Як су мяс ціць ін та рэ сы вы пуск ні ка і най маль ні ка?Як су мяс ціць ін та рэ сы вы пуск ні ка і най маль ні ка?

Дзяр жаў ныя слу жа чыя, 

ін жы не ры, на стаў ні кі, ме не-

джа ры, фры лан се ры і ар хі-

тэк та ры, якія хо чуць змя ніць 

від дзей нас ці, але па куль 

яшчэ не ве да юць, ку ды пай-

сці, — усё гэ та пра ўдзель ніц 

біз нес-шко лы для жан чын 

«Я са ма», якая прай шла ў 

По лац ку ў кан цы лю та га. 

Яны ўсе вель мі роз ныя. Але 

ёсць і тое, што іх аб' яд ноў-

вае, — гэ та ак тыў насць, іні-

цы я ты ва і жа дан не змя ніць 

сваё жыц цё да леп ша га.

Якія бар' е ры су стра ка юц-

ца на іх шля ху? Што пе ра-

шка джае за няц ца біз не сам? 

Муж чы ны, ад каз ва ю чы на 

па доб ныя пы тан ні, час цей 

за ўсё гавораць пра тое, што 

ім не ха пае фі нан саў і ве даў, 

а вось жан чы ны, як пра ві ла, 

на пер шае мес ца ста вяць 

ня ўпэў не насць у са бе, страх 

пе ра мен, вя лі кую до лю ся-

мей ных аба вяз каў. Та му, 

ка лі мы хо чам, каб прад-

пры маль ніц у кра і не ста ла 

больш, трэ ба пра ца ваць з 

гэ ты мі стра ха мі, па вы шаць у 

на шых жан чын упэў не насць 

у са бе, лі чыць кі раў нік 

пра ек та «Ма лыя га ра ды» 

Ма ры на КА ЛІ НОЎ СКАЯ.

«Хоць у нас і ство ра ны 

роў ныя ўмо вы для муж чын і 

жан чын, але ў апош ніх усё ж 

ёсць свае асаб лі вас ці. Тое, 

як нас вы хоў ва лі, пе ра ка-

нан ні і стэ рэа ты пы, з які мі 

нас га да ва лі, тое, да якіх са-

цы яль ных ро ляў рых та ва лі, 

роў на як і не да хоп пры кла-

даў па спя хо ва га вя дзен ня 

жан чы на мі біз не су, — усё 

гэ та аб мя жоў вае бе ла ру-

сак», — ка жа яна.

* * *

Пра ект ПРА АН «Ма лыя 

га ра ды» на кі ра ва ны на тое, 

каб пад тры маць лю дзей, 

якія хо чуць ад крыць сваю 

спра ву або маш та ба ваць яе, 

але па куль не мо гуць вы ра-

шыц ца на гэ та.

У яго рам ках з во се ні мі-

ну ла га го да пра вод зяц ца біз-

нес-шко лы для жан чын, на 

якіх іх ву чаць ас но вам мар ке-

тын гу, а так са ма та му, як па-

чаць сваю спра ву, як пра ве-

рыць ры нак, на якім бу ду чая 

прад пры маль ні ца збі ра ец ца 

пра ца ваць, як вы зна чыц ца са 

сва і мі ідэ я мі і мэ та мі.

«З ін ша га бо ку, мы ўклю-

чы лі ў пра гра му так са ма і 

блок аб тым, як су мя шчаць 

са цы яль ныя ро лі прад пры-

маль ні цы, жон кі і ма мы, 

— рас каз вае Ма ры на Ка лі-

ноў ская. — Як быць эфек-

тыў ным кі раў ні ком і пры гэ-

тым за ста вац ца ча роў най 

жан чы най... А яшчэ мно гія 

на шы жан чы ны вы рас та юць 

з пе ра ка нан ня мі, якіх яны 

час та не ўсве дам ля юць, але 

якія пры пы ня юць іх, пе ра-

шка джа юць па пра сіць па вы-

шэн ня зар пла ты або па са-

ды, не да юць па кі нуць сваю 

час ця ком ма ла аплат ную ра-

бо ту і па чаць сваю спра ву. 

Пра гэ та важ на га ва рыць і 

важ на пра ца ваць са сва і мі 

стра ха мі і ўста ноў ка мі, што 

аб мя жоў ва юць нас».

* * *

Вы ра шыц ца ад крыць 

свой біз нес ня рэд ка да па ма-

гае во пыт ін шых жан чын. Та-

му на кож най біз нес-шко ле 

«Я са ма» вы сту па юць да свед-

ча ныя прад пры маль ні цы, па-

спя хо выя жан чы ны, га то выя 

па дзя ліц ца сва ім во пы там.

«Я зу сім яшчэ све-

жая прад пры маль ні ца, — 

ка жа Але на, на стаў ні-

ца анг лій скай мо вы, якая 

ня даў на ста ла зай мац-

ца рэ пе ты тар ствам. — 

Пры кла ды тых, 

хто ўжо ча гось-

ці да мог ся, прай-

шоў шы праз цяж-

кас ці, на тхня юць і 

па каз ва юць, што 

мно гае мож на пе-

ра адо лець». Дру-

гая слу хач ка біз нес-шко лы 

«Я са ма», у якой ужо ёсць 

свой біз нес (яна зай ма ец-

ца гру за пе ра воз ка мі) апа-

вя дае, што пры еха ла паў-

дзель ні чаць у двух дзён ным 

се мі на ры, каб знай сці но выя 

ідэі і зна ём ствы, та му што 

«эн ту зі язм ча сам зні кае».

— У рам ках гэ та га пра-

ек та мы пра цу ем ужо тры 

га ды, ма ем ста сун кі з прад-

пры маль ні ца мі Ві цеб скай 

і Ма гі лёў скай аб лас цей, — 

ка жа кі раў нік пра ек та 

«Ма лыя га ра ды». — І ўжо 

ба чым гіс то рыі пос пе ху. Ба-

чым, як жан чы ны не са ста-

лі цы і не з ба га тых сем' яў у 

сва іх ма лень кіх га рад ках ста-

лі ад кры ваць улас ныя біз не-

сы. Дзі ця чы цэнтр у Ча ву сах, 

кас ме тыч ны ка бі нет там жа, 

аг ра ся дзі ба ў Мсці сла ве... 

Гіс то рыі гэ тых жан чын па-

каз ва юць, што ўсё гэ та маг-

чы ма, і яны мо гуць на тхніць 

ін шых — тых, хто па куль што 

зна хо дзіц ца на ро ста нях і су-

мня ва ец ца ў са бе...

Свят ла на БУСЬ КО,

фо та аў та ра.

«Я СА МА» 

Сё ле та з улі кам вы пус каў, якія ад бу дуц ца ва ўста но вах пра фе-

сій най аду ка цыі на шай кра і ны, пла ну ец ца раз мер ка ваць ка ля 

19 ты сяч спе цы я ліс таў з вы шэй шай аду ка цы яй, 18 ты сяч з ся-

рэд няй спе цы яль най і 23 ты ся чы ра бо чых з праф тэх аду ка цы яй. 

Пра гэ та пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на сай це Бел ТА па ве-

да міў на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня пра фе сій най аду ка цыі 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі Сяр гей КАС ПЯ РО ВІЧ.

32-га до вая хат няя гас па ды ня з Глы бо ка га ка жа, што 

хо ча стаць прад пры маль ні цай, та му што ёй на да-

ку чы ла за ле жаць ад му жа. 55-га до вая жур на ліст ка 

з Ві цеб скай воб лас ці ад чу вае ся бе на па ро зе жыц цё-

вых пе ра мен з пры чы ны ўзрос ту і шу кае, чым за няц-

ца на пен сіі. На дзея, бы лая на стаў ні ца фран цуз скай 

мо вы, пе ра еха ла з му жам з Мін ска на ху тар, там яны 

ства ры лі сваю эка гас па дар ку і хо чуць, каб яна акуп-

ля ла ся. «Я шмат што ўмею ра біць, праў да, яшчэ не 

ўмею гэ та пра да ваць», — ка жа На дзея...

Юбі лей ная пя тая біз нес-шко ла 

для жан чын «Я са ма» прай шла ў По-

лац ку 22-23 лю та га. Яна бы ла ар га-

ні за ва на пра ек там ПРА АН «Ма лыя 

га ра ды» су мес на з біз нес-шко лай 

ІПМ, Мі ніс тэр ствам эка но мі кі Бе ла-

ру сі і пры фі нан са вай пад трым цы 

Ра сіі і кам па ніі Vіsa. Да гэ та га та кія ж 

біз нес-шко лы прахо дзі лі ў Мін ску, 

Ві цеб ску, Гор ках і Ма гі лё ве. Уся-

го ў ме ра пры ем ствах узя лі ўдзел 

300 жан чын з усіх кан цоў Бе ла ру сі.

Бе ла рус кі хо чуць са мі бу да ваць жыц цё сва ёй ма ры


