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присутствующих преподавателей и являются хорошим средством 

мотивации учащихся к будущей профессиональной деятельности. 

Хочу отметить, что большинство наших выпускников закрепляется 

на производстве, работают по полученной специальности. Более 80% 

получают высшее образование по системе НИСПО. 

Таким образом, кадровый состав, программная документация, 

методическое обеспечение дают нам возможность подготовить 

конкурентоспособного специалиста для отрасли АПК.  
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Для паспяховага развіцця сельскай гаспадаркі адным з найбольш 

прыярытэтных накірункаў з‘яўляецца падрыхтоўка кваліфікаваных 

спецыялістаў для гэтай галіны. Асабліва актуальным з‘яўляецца 

вывучэнне асаблівасцей падрыхтоўкі спецыялістаў у замежных краінах 

(напрыклад, Германіі), улічваючы структурную перабудову вышэйшай 

адукацыі на Беларусі [1–5]. 

Універсітэт Гѐтынген імя Георга-Аўгуста заснаваны ў 1734 г. З 

гэтым універсітэтам звязана дзейнасць прынамсі 45 нобелеўскіх 

лаурэатаў. 

На сучасны момант універсітэт Гѐтынген вядзе падрыхтоўку больш 

за 31000 студэнтаў па 85 спецыяльнасцях бакалаўрыяту (пераважна на 

нямецкай мове), 87 спецыяльнасцях магістратуры на нямецкай мове і 

27 спецыяльнасцях магістратуры на англійскай мове, у тым ліку па 

спецыяльнасці ―сельская гаспадарка‖ [6]. 

Пры падрыхтоўцы па спецыяльнасці ―сельская гаспадарка‖ у 

бакалаўрыяце неабходна набраць не менш за 180 крэдытаў (1 крэдыт – 

25–30 навучальных гадзін), у тым ліку выканаць і абараніць 14 

абавязковых модуляў (84 крэдыты), 14 вольных модуляў (84 крэдыты), 

прайсці 26-тыднѐвую абавязковую вытворчую практыку, напісаць і 

абараніць работу бакалаўра (12 крэдытаў). 

Бакалаўрыят прадугледжвае, як правіла, 6 семестраў навучання – 3 

семестры на базавым узроўні і 3 семестры на асноўным узроўні па 

напрамках: аграбізнес, раслінаводства, жывѐлагадоўля, кіраванне 

рэсурсамі, эканамічныя і сацыяльныя навукі ў сельскай гаспадарцы. 

Арыентацыйныя модулі ―матэматыка і статыстыка‖, ―хімія‖, 

―біялогія раслін‖, ―біялогія жывѐл‖, ―эканамічныя і сацыяльныя навукі 

ў сельскай гаспадарцы‖, якія рэкамендуюцца да навучання ў першым 
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семестры, павінны быць абавязкова выкананы і абаронены не пазней 

пачатку 5 семестра. 

Усяго за першыя 3 семестры студэнты на ступені бакалаўра 

павінны прайсці навучанне па 14 абавязковых модулях і набраць 84 

крэдыты. Вітаецца вывучэнне дадатковых модуляў з другіх 

спецыяльнасцей і накірункаў падрыхтоўкі. 

У 4 семестры пачынаецца падрыхтоўка на асноўным узроўні па 

аднаму з выбраных студэнтамі накірунку: аграбізнес, раслінаводства, 

жывѐлагадоўля, кіраванне рэсурсамі, эканамічныя і сацыяльныя навукі 

ў сельскай гаспадарцы. Падрыхтоўка вядзецца па 4 блоках (блок А – 5 

модуляў (30 крэдытаў); блок Б – 4 модулі (24 крэдыты); блок С – 3 

модулі (18 крэдытаў, у тым ліку англійская мова); блок Д – 2 модулі 

(12 крэдытаў)) з напісаннем і абаронай работы бакалаўра. 

Напрыклад, пры падрыхтоўцы па накірунку ―раслінаводства‖ блок 

А прадугледжвае вывучэнне 5 абавязковых модуляў (раслінаводства і 

селекцыя раслін; аграхімія; якасць і тэхналогія перапрацоўкі прадукцыі 

раслінаводства; прыватная фітамедыцына; ахова раслін); блок Б – 4 

модулі з 18 прапанаваных; блок С – 2 абавязковых модулі (навукова-

даследчая работа ў галіне раслінаводства з прэзентацяй яе вынікаў і 

прафесійная англійская мова) і мінімум 1 модуль на выбар з 15 

прапанаваных; блок Д – 2 модулі на выбар з другіх накірункаў 

спецыяльнасці ―сельская гаспадарка‖ (акрамя тых, што ўваходзяць у 

блокі А, Б, С). 

Пасля навучання на ступені бакалаўра студэнты могуць працягваць 

падрыхтоўку ў магістратуры на нямецкай ці англійскай мове (у 

залежнасці ад спецыяльнасці і накірунку) па спецыяльнасцях ―сельская 

гаспадарка‖, ―ахова раслін‖, ―конегадоўля‖, ―міжнародная сельская 

гаспадарка‖, па якіх таксама прадугледжваецца некалькі накірункаў 

(спецыялізацый). Напрыклад, па спецыяльнасці ―сельская гаспадарка‖ 

ѐсць магчымасць выбару з 6 накірункаў: аграбізнес, комплекснае 

раслінаводства і жывѐлагадоўля, раслінаводства, жывѐлагадоўля, 

кіраванне рэсурсамі, эканамічныя і сацыяльныя навукі ў сельскай 

гаспадарцы. 

Падрыхтоўка ў магістратуры працягваецца 4 семестры. Магістрант 

за гэты час павінен набраць не меней за 120 крэдытаў: 5 абавязковых 

модуляў (30 крэдытаў) згодна са спецыяльнасцю і накірункам 

падрыхтоўкі; 5 модуляў (30 крэдытаў) на выбар згодна са 

спецыяльнасцю і накірункам падрыхтоўкі; 5 модуляў (30 крэдытаў) на 

выбар з другіх сельскагаспадарчых ці роднасных спецыяльнасцей 

(накірункаў); выканаць калоквіюм па спецыяльнасці (6 крэдытаў); 

напісаць і абараніць магістэрскую дысертацыю (24 крэдыты). 
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Пасля заканчэння магістратуры суіскальнікі могуць працягнуць 

падрыхтоўку ў дактарантуры (аналаг нашай аспірантуры) на працягу 6 

семестраў па розных напрамках дзейнасці ў галіне сельскай гаспадаркі 

ці сумежных навук. 
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