Рабава Л.
З ЛЮБОЎЮ ДА ЗЯМЛІ І ДА ЛЮДЗЕЙ
Вышэйшае прафесійнае агратэхнічнае вучылішча імя К.П. Арлоўскага, якое
знаходзіцца ў вѐсцы Буйнічы каля Магілѐва, – гэта сапраўдны міні-гарадок са
сваім раскладам жыцця, сваім мірам. Акрамя навучальных пабудоў, тут ѐсць
маладзѐжны цэнтр, Дом культуры, стадыѐн, свая гаспадарка. Пералічваць можна
вельмі доўга. Але галоўнае – тут заўсѐды ўтульна і чыста. Вось ужо 14 год як на
тэрыторыі не кураць ні вучні, ні настаўнікі. А якія далягляды! Вучылішча
размясцілася каля Дняпра.
Дырэктар вучылішча Георгій Мікалаевіч Маліноўскі – адзін з пераможцаў
абласнога конкурсу "Чалавек года". Ён ганарыцца сваѐй установай. "Наша
развіццѐ, ад школы механізацыі да вышэйшага вучылішча – гэта жывы прыклад
эвалюцыі, праз якую прайшла за 60 гадоў уся сістэма прафадукацыі", – кажа
Георгій Мікалаевіч. Вучылішча створана у 1944 годзе. У 1967 годзе за
дасягнутыя поспехі ўзнагароджана ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга, а ў
1975 годзе яму прысвоена імя К.П. Арлоўскага. Шмат узнагарод мае калектыў.
За 56 гадоў падрыхтавана ў вучылішчы больш за 40 тысяч кваліфікаваных
працаўнікоў для вясковай нівы, 6 выпускнікоў сталі вядомымі на ўсю краіну – ім
прысвоена званне Героеў Сацыялістычнай Працы, выпускніку Андрэю
Мельнікаву за выкананне інтэрнацыянальнага абавязку ў Афганістане прысвоена
званне Героя Савецкага Саюза пасмяротна.
Мы жывѐм у складаны і цікавы час, калі кожны чалавек павінен задумацца
пра сваѐ месца ў жыцці, пра сваѐ стаўленне да роднай зямлі. Бацькаўшчына –
гэта і родны дом, і любоў да Радзімы, і сродак да існавання. Любоў да роднай
зямлі выхоўваецца з дзяцінства. I як зрабіць, каб любоў маладога пакалення да
зямлі заставалася на ўсѐ жыццѐ? У поўнай меры гэта ўдаецца майстрам
вытворчага навучання гэтага вучылішча: В.Ф. Неўмяржыцкаму, М.А.
Лемцюгову, І.Г. Кавалеву, Д.В. Секушэнка. З ранняй вясны да позняй восені яны
знаходзяцца на палях разам са сваімі вучнямі, каб шмат чаму навучыць, паказаць
на практыцы, як вырасціць ураджай, як правільна ўзараць і засеяць палеткі. I якіх
бы вышынь не дасягнулі выпускнікі, яны заўсѐды будуць памятаць залатыя рукі
сваіх майстроў. Выкладчыкі: А.Б. Курнеўская, М. Сушко, Т.А. Драздоўская, Л.Н.
Чыгір, А. Шалякоў, Т.І. Лемцюгова стараюцца не толькі даць гатовыя веды, але і
навучыць вучняў вучыцца, здабываць веды самастойна. Таму традыцыйнымі
сталі у навучальнай установе конкурсы прафесійнага майстэрства, алімпіяды,
прадметныя тыдні.
У апошні час працаваць у вучылішча прыйшлі маладыя педагогі, сярод іх
С.І. Лабко, К.А. Міхалѐнак, У.У. Ранкоў, М.М. Навальнѐў. А калі ў навучальнай
установе жадаюць працаваць маладыя, значыць у яго ѐсць будучыня.
Асаблівую ўвагу ўдзяляе дырэктар вучылішча фарміраванню і росту
прафесіянальнага патэнцыялу свайго інжынерна-педагагічнага калектыву. Толькі
за апошнія тры гады на базе вучылішча для выкладчыкаў і майстроў праведзены
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пяць мэтавых семінараў і кароткатэрміновых курсаў. Кіруе ўсѐй метадычнай
справай вельмі адказны, сумленны, таленавіты метадыст вучылішча Л.В.
Сямтетава. Пацвярджэннем дасягнутых поспехаў калектыву, якім кіруе Георгій
Мікалаевіч, можа служыць той факт, што на базе вучылішча неаднаразова
праводзіліся міжнародныя, усесаюзныя і рэспубліканскія конкурсы і семінары.
Дарэчы, першае нацыянальнае свята палявання і рыбалоўства па 6 відах
рэспубліканскіх спаборніцтваў прайшло таксама тут. Маліноўскі – выдатны
арганізатар, чалавек творчы, энергічны. Пад яго кіраўніцтвам вучылішча
атрымала статус вышэйшага. Дзякуючы крапатлівай працы дырэктара у
навучальнай установе склаўся працаздольны калектыў, думаючы аб паляпшэнні
ўзроўню навучання.
Георгій Маліноўскі – чалавек, які ніколі не спыняецца на дасягнутым,
глядзіць наперад, у будучыню.
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