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Беларуск! дзяржауны аграрны 
тэхн1чны ун1верс1тэт за 
амаль 70 гадоу падрыхтавау 
каля 60 тысяч спецыял1стау. 
Прыкладна стольк! ж людзей 
жыве у Слуцку, крыху 
больш — у Жодз1не.
Уяв1це сабе — ун1верс1тэт 
выхавау цэлы буйны горад 
спецыял1стау-аграрыяу, 
дбайных гаспадароу!

М:1ы пагаварыл! з рэктарам БДАТУ 
(УИкалаем М(калаев(чам Раманю- 
ком пра тое, што чакае аб1турыен- 

тау, як1я вырашаць паступщь у тэты ун1вер- 
ciT3T, а таксама пра тое, чаму аграрныя 
УВА —  тэта заусёды добры выбар.

1навацы1, якасць, перспектыва
—  М(калай М1калаев!ч, у разгары 
уступная кампан!я, i я прапаную адра- 
зу пачаць з самага актуальнага пытан- 
ня —  чаму сёння аб1турыентам варта 
выбраць БДАТУ?
—  Я магу назваць для гэтага безл(ч 

прычын! Начну з таго, што вучыцца у БДАТУ 
прэстыжна, бо ун1верс1тэт уваходз1ць у эл1ту 
навукова-адукацыйных i Ыавацыйных цэн- 
трау кра1ны. Якасць адукацьм ва ун|'верс1тэце 
пацверджана узнагародам) i сертыф1катам( 
м1жнародных арган(зацый. Гэтаму адпавядае 
i дэв1з ун1верс1тэта —  "БДАТУ —  жавацьп, 
якасць, перспектыва!".

У нашых студэнтау макс!мальныя магчы- 
масц! для росту i развщця —  можна пара- 
лельна атрымл!ваць другую вышэйшую аду- 
кацыю па эканам!чным, тэхн!чным профт!. 
Таксама можна атрымаць шэраг рабочых пра- 
фес!й.

Важна, што навучанне адбываецца у кам- 
фортных умовах. Студгарадок кампактна 
размешчаны у цэнтры сталщы, ycix перша- 
курсн!каудзённай формы навучання,як!м па- 
трэбна жыллё, забяспечваем месцам! у !нтэр-

Усе фарбы студэнцкага жыцця
—  БДАТУ дае не тольк! адукацыю, але i 
магчымасць рэал1заваць свой навуко- 
вы патэнцыял.Якарган1завана навуко- 
вая работа?
—  У навуковай рабоце прымаюць удзел 

больш за 70% студэнтау. Уключаюцца у яе з 
першага курса. I такая работа з'яуляецца не- 
ад'емным элементам практыка-арыентава- 
най падрыхтоук!, аб чым мы гаварыл! раней. 
А усё таму, што ун!верс!тэцк!я навуковыя 
распрацоук! маюць прыкладны характар —  
вырашаюць пэуныя праблемы сельскагаспа- 
дарчых арган!зацый i прадпрыемствау.

Сёння навуковыя даследаванн! ва 
ун!верс!тэце ажыццяуляюцца па 9 асноу- 
ных напрамках, як!я цесна звязаны з прыя- 
рытэтным! напрамкам! даследаванняу у на- 
шай кра!не. БДАТУ удзельн!чае у выкананн! 6 
дзяржауных праграм i 2 м!жнародных праек- 
тау 3 французск!м! i узбекск!м! УВА.

Сярод распрацовак нашых навукоу- 
цау —  камп'ютарная праграма для аптым!- 
зацы! структуры сыравжнага канвеера па

Альма-матар дбайных
О

гаспадароу
3 апераджальным характарам

—  Адна 3 безумоуных пераваг 
БДАТУ —  моцная практычная падрых- 
тоука; адукацыя не адарвана ад жыц- 
цёвых рэал1й. Раскажыце, кольк! часу 
адводзщца практычнаму навучанню. 
—* Сапрауды, нашы студэнты атрымл!ва- 

юць сур'ёзны падмурак з практычных умен- 
няу i навыкау. Мы пастаянна працуем над 
удасканаленнем вучэбна-праграмнай даку- 
ментацы!, i у новых планах удзельная вага 
практычнага навучання у агульным аб'ёме

прамысловых прадпрыемствах i навуко- 
ва-практычных цэнтрах НАН Беларус!, а 
таксама дзейн!чаюць 3 вучэбна-вытворчыя 
цэнтры практычнай падрыхтоук! у М1нскай 
вобласц!.

Вызначаны базавыя арган1зацы1, на як1х 
студэнты ун1верс1тэта праходзяць вытвор- 
чыя практык!. (Зярод партнёрау ун1верс1тэ- 
т а —  194 гаспадарчыя арган1зацы1 АПК ва 
ycix абласцях кра1ны.

Спачатку студэнты праходзяць вытвор- 
чую практыку у базавых (перадавых) га-

Ва ушвератэце ажыццяуляецца 
падрыхтоука кадрау па 12 
спвцыяльнасцях на першай /
7 спвцыяльнасцях на другой 
ступен! вышэйшай адукацьп, 
па 10 спвцыяльнасцях 
пврападрыхтоук! i 
20 спвцыяльнасцях 
пасляушвврс1тэцкай адукацьп.

С

забеспячэнн! гаспадарак кармам!. Праграма 
выкарыстоуваецца у 28 арган!зацыях! прад
прыемствах Беларус!! 1мпартазамяшчаль- 
ную тэхналопю умацавання дэталей рабочых 
органау глебаапрацоучых ! кормауборач-

г п а  па V -ю г\ апл1^1ппг«кли\ /1Г\  П1ЛД1<Т1-.1- M K 1 V  г л п и г 1 / а г а « - i a r \ U K i v  кл а1 п к .1 и  \/ 1 ^ л п я ы 1 П 1



K y J J L M m d y  Д ^ е п м а и  i - l u i  ■■ т л и у »  | l a -

трэбна жыллё, забяспечваем месцам! у 1нтэр- 
натах.

Увогуле, навучанне у БДАТУ —  тэта маг- 
чымасць атрымаць запатрабаваную i пер- 
спектыуную прафес1ю, тэта насычанае сту- 
дэнцкае жыццё, уладкаваны побыт i мноства 
бонусау.

—  На працягу свайго амаль 70-гадова- 
га г1старычнага шляху БДАТУ застаецца 
верным сваёй аграрнай нак1раванасц1 
i рыхтуе кадры для аграпрамысловага 
комплексу. Чаму сёння варта вы61раць 
npa<t>ecii, звязаныя з сельскай гаспадар- 
кай? Накольк! запатрабаваныя так!я 
спецыял1сты?
—  Так1я спецыял1сты был! i будуць за- 

патрабаваны ва усе часы. Як бы н! мянялася 
наша жыццё, сельская гаспадарка н!кол! не 
страц!ць свайго выключнага значэння для ча- 
лавека.

Аграпрамысловы комплекс i яго базавая 
гал!на —  сельская гаспадарка з'яуляюцца для 
нашай кра!ны вядучым! сктэмаутваральным! 
сферам! эканом!к!, як!я забяспечваюць хар- 
човую ! эканам!чную бяспеку кра!ны. А хар- 
човая бяспека з'яуляецца найважнейшым 
складн!кам нацыянальнай бяспек!! неабход- 
най умовай для захавання высок!х жыццёвых 
стандартау насельн!цтва ! гарман!чнага раз- 
в!цця асобы.

Сёння укладваюцца вял!к!я сродк! у 
мадэрн!зацыю сельскагаспадарчай вытвор- 
часц! ! разв!ццё сацыяльнай сферы сяла. 
Больш складанай станов!цца тэхн!ка ! аб- 
сталяванне, удасканальваюцца тэхналог!!, 
доля ручной працы !стотна скарачаецца. Усё 
тэта патрабуе высокаквал!ф!каваных спе- 
цыял!стау. I да так!х запытау нашы выпуск- 
н!к! гатовы. Яны без праблем уладкоуваюц- 
ца на работу, у тым л!ку! на к!руючыя пасады, 
на прадпрыемствах аграпрамысловага ком
плексу ! !ншых гал!н народнай гаспадарк!.

Акрамя таго, дзяржава аказвае значную 
падтрымку маладым спецыял!стам —  вы- 
пускн!кам аграрных устаноу адукацы!: тэта 
даплаты да заработнай платы на працягу 
ад 2 да 5 гадоу работы, прадастауленне 
льготных крэдытау, адтэрм!ноука ад прызы- 
ву на вайсковую службу, вырашэнне жыллё- 
вых пытанняу маладых спецыял!стау ! работ- 
н!кау сельскагаспадарчых арган!зацый. Так 
што прафес!! аграрнага напрамку, в!давочна, 
вельм! перспектыуныя.

практычнага навучання у агульным аб'ёме 
падрыхтоук! студэнтау займае 75%, у тым 
л!ку непасрэдна практык! —  32%. Згадз!це- 
ся, тэта нямала.

Нашы студэнты падчас навучання атрым- 
л!ваюць рабочыя прафес!! слесара па рамон- 
це сельскагаспадарчай тэхн!к!, трактары- 
ста-машын!ста катэгоры! А, В, D, вадз!целя 
механ!чных транспартных сродкау катэго
ры! В, электраманцёра.

Непасрэдна практыка ва ун!верс!тэце 
праводз!цца у 3 этапы, як!я прадугледж- 
ваюць паступовае назапашванне студэн- 
там! прафес!йных кампетэнцый. Агульная 
яе працягласць складае ад 28 да 30 тыдняу.

Тольк/ у БДАГУ вядзецца 
падрыхтоука шжынерных кадрау 
для АПК у сферы тэхшчнага i 
энергетычнага забеспячэння 
вытворчасц!, захоування / 
перапрацоую сельскагаспадарчай 
прадукцыь тэхн'/чнага сэрвку, 
матэрыяльна-тэхшчнага 
забеспячэння, юравання аховай 
працы.

—  Для такой падрыхтоук! патрэбны 
адпаведныя умовы, тэхн!ка...
—  Так,! усё тэта ва ун!верс!тэце ёсць. У 

нас 11 вучэбных карпусоу. Занятк! право- 
дзяцца у 183 спецыял!заваных майстэрнях, 
лабараторыях ! вучэбных аудыторыях. Для 
правядзення вучэбнай практык! абсталява- 
ны б майстэрань: станочная, слясарная,, 
электрагазазварачная, кавальска-тэрм!ч- 
ная, электрарамонтная! станцыя тэхн!чнага 
абслугоування. Актыуна выкарыстоуваюц- 
ца у адукацыйным працэсе Рэспубл!кан- 
ск! вучэбны цэнтр практычнага навучання 
новым тэхналог!ям ! асваення комплексау 
машын. Ёсць аутадром! трактарадром, гле- 
бавы канал, вучэбна-выставачны пав!льён ! 
вучэбна-даследчы корпус.

—  Думаю, практычнае навучанне не 
абмяжоуваецца ун!верс!тэцк1м! май- 
стэрням! I лабараторыям!?
—  Канечне! Мы паглыбляем студэнтау 

! у рэальныя працоуныя умовы. Ун!верс!тэ- 
там створаны 36 ф!л!ялау кафедр на пера- 
давых прадпрыемствах аграрнага сектара.

чую практыку у базавых (перадавых) га- 
спадарках, а пераддыпломную практы
ку ! дыпломнае праектаванне —  па месцы 
размеркавання. Тэта роб!цца для таго, каб 
практычныя веды ! уменн!, атрыманыя у 
перадавых гаспадарках, выпускн!к! змагл! 
прымян!ць па месцы сваёй будучай работы.

Дадам, што стварэнне ф!л!ялау кафедр на 
вытворчасц!! практыка у базавых гаспадар
ках дазвол!л! нам змястоуна увязаць агра!н- 
жынерную адукацыю з сучасным узроунем 
тэхн!чнага абсталявання сельскагаспадар
чай вытворчасц!.

—  Наш свет 1мкл!ва мяняецца, I сель- 
скагаспадарчая гал1на не выключэнне. 
Сёння па палях шчыруюць энергана- 
сычаныя трактары, распрацаваны не 
адз1н бесп1лотны трактар, 1нфармацыю 
на палях зб!раюць дроны. В!давочна, 
што у так!х умовах I адукацыя пав!нна 
!сц1 па !навацыйным шляху.
—  Так, перад нам! ста!ць задача на- 

даць адукацы! !навацыйны характар. I для 
гэтага мы !мкнёмся ствараць матэрыяль- 
на-тэхн!чную базу, якая б адпавядала ! на- 
ват апераджала па тэхн!чным узроун! матэ- 
рыяльна-вытворчую базу сельскагаспадар
чых прадпрыемствау.

Працуем па двух напрамках. Першы —  
стварэнне пры !навацыйных аб'ектах наву- 
кова-практычных цэнтрау Нацыянальнай 
акадэм!! навук Беларус! ф!л!ялау кафедр. Тэта 
дазваляе на аснове сучасных дасягненняу 
навук!! вытворчасц! арган!зоуваць павышэн- 
не квал!ф!кацы! прафесарска-выкладчыцка- 
га складу! даваць студэнтам найноушыя на- 
вуковыя! вытворчыя веды.

Друг! напрамак —  передача ун!верс!тэ- 
ту доследных узорау тэхн!к!, як!я паспяхова 
прайшл! дзяржауныя прыёмачныя выпраба- 
ванн!. Так самыя свежыя !навацы! выкары- 
стоуваюцца у вучэбным працэсе.

Адначасова адбываецца! л!ч6авая транс- 
фармацыя. 3 2020 года БДАТУ далучыуся да 
рэал!зацы! праекта "Л!чбавы ун!верс!тэт". 
Пры падрыхтоуцы спецыял!стау сёння шы- 
рока прымяняюцца электронныя срод- 
к! навучання, праводзяцца анлайн-лекцы! ! 
вэб!нары, выкарыстоуваюцца тэсц!руючыя ! 
кантралюючыя праграмы, электронныя па- 
дручн!к!, мультымедыйныя ресурсы ! !нш. 
Карацей кажучы, ун!верс!тэт упэунена руха- 
ецца на !навацыйнай хвал!.

органау глебаапрацоучых ! кормауборач- 
ных сельскагаспадарчых машын укаран!л! 
на 17 прадпрыемствах кра!ны. Тольк! у 
2021 годзе ААТ "М!нск! аграсэрв!с" рэал!за- 
вау прадукцы!, вырабленай пры выкары- 
станн! названай тэхналог!!, больш чым на 
50 тысяч доларау ЗША.

—  Студэнцкае жыццё —  тэта, бадай, 
самыя ярк1я I насычаныя гады. Што ад
бываецца ва ун1верс1тэце па-за запят
кам!?
—  Скажу так: вольны час нашых студэн

тау —  тэта часасобаснага росту! творчага са- 
мапраяулення. Кожны можа знайсц! для сябе 
ц!кавыя ! карысныя актыунасц!. Ва ун!вер- 
с!тэце дзейн!чаюць 56 клубау ! аб'яднанняу 
па !нтарэсах. Мног!я з творчых аб'яднан
няу працуюць практычна на прафеайным 
узроун!; арт-фольк гурт "Велес", калектыу 
сучаснага танца "Окс!джэн", народны сту- 
дэнцк! тэатр "Праметэй" штогод становяц- 
ца пераможцам!! лауреатам! м!жнародных ! 
рэспу6л!канск!х конкурсау.

Запрашаюць на занятк! 16 спартыуных 
секцый. А наша спартыуная база з'яуляецца 
адной 3 лепшыху кра!не.

Актыуна разв!ваецца ! валанцёрск! рух. 
Дзейн!чае студэнцкае аб'яднанне валан- 
цёрау-аграрыяу "САВА", да якога далучыл!ся 
больш чым 400 чалавек.

Нашы студэнты штогод шчыруюць у 
будатрадах. 3 2016 года дзейн!чае м!жна- 
родны атрад "Зорка", як! не раз прызнавау- 
ся лепшым студэнцк!м атрадам М!нска. У 
складзе атрада таксама працуюць студэнты 
3 Курскай! Н!жагародскай дзяржауных сель
скагаспадарчых акадэм!й. А пакольк! буд- 
атрадауцы працуюць у сельскагаспадарчых 
арган!зацыях, то тэта яшчэ! садзейн!чае фар- 
м!раванню практычных навыкау. I, дарэчы, 
тыя, хто працуе у складзе студэнцк!х атра- 
дау у летн! перыяд, зарабляюць ад 800 да 
2000 рублёу у месяц.

Пра усе магчымасц! складана раска- 
заць —  газеты не хоп!ць. Аднак з упэунена- 
сцю магу сказаць, што у БДАТУ ёсць усё, каб 
гады вучобы ва ун!верс!тэце стал! прыем- 
ным! ! незабыуным!, насычаным! ярк!м! па- 
дзеям!.

—  М!калай М!калаев!ч, дзякуй за раз- 
мову!

Дар'я РЭВА.
Фота Алега 1ГНАТОВ1ЧА.


