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«І гэ та пра ца, якая па тра буе 

поў най са ма ад да чы, ад да на сці 

дзяр жа ве, шчы ра га стаў лен ня 

да лю дзей, па ста ян на га ўдас ка-

наль ван ня. Вы ба чы це: мя ня ец ца 

свет, мя ня ец ца гра мад ства. Па-

тра ба ван ні да кам пе тэн цый су-

час на га кі раў ні ка ста но вяц ца ўсё 

вы шэй шыя. А зна чыць, у сіс тэ му 

па він ны пры хо дзіць кі раў ні кі но-

вай фар ма цыі — кі раў ні кі з яр ка 

вы яў ле ны мі лі дар скі мі якас ця мі і 

дзяр жаў ным мыс лен нем, ма ты-

ва ва ныя і на кі ра ва ныя на вы со кі 

вы нік. На вы ра шэн ні гэ тай важ най 

за да чы і па він на сён ня скан цэнт-

ра ваць свае на ма ган ні Ака дэ мія 

кі ра ван ня», — звяр нуў ува гу Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ча го не ха пае 
су час ным 
кі раў ні кам?

Ся род пер ша чар го вых за дач 

уста но вы Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў за ха ван не да сяг ну та га 

ўзроў ню і мэ та на кі ра ва ную ра бо ту 

над па ляп шэн нем імі джу.

Пра хо дзіць пад рых тоў ку і пе ра-

пад рых тоў ку ў Ака дэ міі кі ра ван ня 

па він ны вы ключ на перс пек тыў ныя 

дзяр жаў ныя слу жа чыя з вы со кім 

па тэн цы я лам кі раў ні ка, а не лю дзі, 

якія не схіль ныя да кі раў ніц кай ра-

бо ты ці ўжо за вяр ша юць сваю пра-

фе сій ную дзей насць. Гэ та прын цы-

по вае па тра ба ван не Прэ зі дэн та.

«Мы не па він ны ў Ака дэ міі кі-

ра ван ня пры цяг ваць да на ву чан ня 

па прын цы пе «ха пай і цяг ні», абы 

на бор быў. Яшчэ па куль гэ та за-

ста ец ца, але гэ та га лоў нае: ка го 

ву чыць? Ка лі прос та атры маў вы-

шэй шую аду ка цыю ці дру гую вы-

шэй шую — ка му гэ та трэ ба? Гэ та 

па він ны быць бу ду чыя ўпраў лен-

цы», — за па тра ба ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Акра мя та го, з Ака дэ міі па він ны 

вы пус кац ца ўсе ба ко ва пад рых та-

ва ныя спе цы я ліс ты, якія не толь кі 

ва ло да юць тэ а рэ тыч ны мі ве да мі, 

але і ма юць прак тыч ны во пыт вы-

ра шэн ня кан крэт ных кі раў ніц кіх 

за дач. Гэ та важ на, та му што час-

та, па звест ках лі да ра кра і ны, на 

кі ру ю чыя па са ды ў ра ё нах пры зна-

ча юць доб рых спе цы я ліс таў, пра-

фе сі я на лаў сва ёй спра вы, але не 

заў сё ды з да стат ко вым во пы там 

кі раў ні ка. За да ча Ака дэ міі — даць 

тыя ве ды і кі раў ніц кія на вы кі, якіх 

ім не ха пае.

«Сён ня не коль касць, а якасць 

пад рых та ва ных спе цы я ліс таў мае 

прын цы по вае зна чэн не. Мы не 

мо жам у Ака дэ міі да ваць лю дзям 

аду ка цыю дзе ля аду ка цыі. За над-

та до ра га абы хо дзяц ца кра і не кі-

раў ніц кія па мыл кі», — кан ста та ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У пе ры яд на ву чан ня вель мі 

важ на за ўва жыць перс пек тыў ных 

лю дзей, якія па сва іх асо бас ных і 

пра фе сій ных якас цях мо гуць зай-

маць кі ру ю чыя па са ды ў на шай 

кра і не. Гэ та га лоў ная за да ча Ака-

дэ міі кі ра ван ня, пад крэс ліў Прэ зі-

дэнт. Кож ны ча ла век, які атры маў 

аду ка цыю або прай шоў пад рых-

тоў ку тут, па ві нен быць бач ны і 

за па тра ба ва ны.

Аду ка цый ны пра цэс му сіць пра-

ца ваць на апе ра джэн не. Прэ зі дэнт 

не ад ной чы ка заў, што Ака дэ міі 

вар та па вы сіць якасць пад рых тоў-

кі слу ха чоў па са мых ак ту аль ных 

кі рун ках, бо сён ня шмат лі кім на-

шым кі раў ні кам не ха пае ве дан ня 

за меж най мо вы, пі яр-тэх на ло гій, 

не стае кам пе тэн цый у сфе ры ліч-

ба вай транс фар ма цыі, эка но мі кі.

У гэ тай тэ ме лі дар кра і ны пра-

па нуе за дзей ні чаць Парк вы со кіх 

тэх на ло гій: ра зам пра ду маць план 

або ву чэб ную пра гра му па на ву-

чан ні ліч ба вым тэх на ло гі ям для 

спе цы я ліс таў і кі раў ні коў усіх уз-

роў няў дзяр жаў на га кі ра ван ня.

Але га лоў нае — Ака дэ мія па він-

на на ву чыць ву чыц ца, па ста ян на 

раз ві ваць і транс фар ма ваць свае 

ве ды і на вы кі. Гэ та не на ві на, гэ та 

ха рак тэр на для лю бой навучаль-

най уста но вы, на га даў Аляк сандр 

Лука шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, 

што вы кла дан не па він на быць 

ды фе рэн цы ра ва нае і аба вяз ко ва 

прак ты ка а ры ен та ва нае. Гэ та вя-

лі кі аб' ём ра бо ты, але не аб ход на 

скла даць ін ды ві ду аль ныя на ву-

чаль ныя пла ны, пра гра мы пе ра-

пад рых тоў кі ў за леж нас ці ад сфе-

ры і во пы ту кан крэт на га слу ха ча. 

Ста жы роў кі на вя ду чых ай чын ных 

прад пры ем ствах і ў дзярж ор га нах 

па він ны стаць не ад' ем най част кай 

ра бо ты.

«На ву ко вая дзей насць Ака дэ-

міі па він на быць на кі ра ва на на 

вы ра шэн не дзяр жаў ных за дач. 

На вы ву чэн не су час най па лі тыч-

най сі ту а цыі ў кра і не і све це, дзей-

нас ці ме ды я рэ сур саў, а так са ма 

мер ка ван няў і на стро яў у гра мад-

стве. Ка ра цей, вы і асаб лі ва ва шы 

кі раў ні кі і вы клад чы кі па він ны па-

ста ян на міль гаць на эк ра нах тэ ле-

ві за раў і ма ні то рах кам п'ю та раў, 

у дру ка ва ных СМІ і гэ так да лей. 

Вы му сі це заў сё ды быць там. Па-

куль я вас там не ба чу, зна чыць, 

вы пра цу е це ў гэ тым пла не дрэн-

на», — звяр нуў ся да аў ды то рыі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Важ ным кі рун кам дзей нас ці 

Ака дэ міі за ста ец ца пры цяг нен-

не ана лі ты каў і экс пер таў да вы-

пра цоў кі кан крэт ных пра па ноў па 

па вы шэн ні эфек тыў нас ці ра бо ты 

ор га наў дзярж кі ра ван ня, аб мер-

ка ван ні пра ек таў знач ных кі раў-

ніц кіх ра шэн няў. «Ды і са мі вы 

па він ны быць га лоў ны мі экс пер-

та мі», — звяр нуў ува гу Аляк сандр 

Лу кашэн ка.

У імк нен ні 
да дас ка на лас ці

Га во ра чы пра сфар мі ра ва ную 

сіс тэ му дзяр жаў най служ бы, Прэ-

зі дэнт ад зна чыў, што вы бу да ва ная 

ма дэль у цэ лым да зва ляе вы ра-

шаць асноў ныя за да чы, якія пе рад 

ёй па стаў ле ны. Гэ та не за сты лая 

сіс тэ ма, яна па ста ян на ўдас ка-

наль ва ец ца — не ла ма ец ца, а ме-

на ві та ўдас ка наль ва ец ца.

А праб ле мы, ка лі яны і ўзні ка-

юць, час цей за ўсё звя за ны з ня-

доб ра сум лен ным стаў лен нем да 

сва іх аба вяз каў і ад сут нас цю на-

леж най дыс цып лі ны.

«Не да пу шчаль на, каб у ва чах 

на сель ніц тва ўпраў ле нец аса цы я-

ваў ся з ка бі нет ным чы ноў ні кам. Ён 

па ві нен быць блі жэй шы да лю дзей, 

скі ра ва ны на вы ра шэн не кан крэт-

ных праб лем ча ла ве ка. Тое, што 

ў ад рас Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

пра цяг ва юць па сту паць скар гі на 

бю ра кра тыю і ва ла кі ту, на жаль, 

кра са моў на свед чыць, што прак-

ты ка фар маль ных зно сін або ад пі-

сак усё яшчэ іс нуе. І да гэ та га маё 

стаў лен не вя до мае», — пад крэс ліў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Эфек тыў на вы ра шаць па стаў-

ле ныя за да чы для лі да ра лю бо га 

ран гу — гэ та толь кі па ло ва пос-

пе ху. Так са ма важ на пры не аб-

ход нас ці ўмець свое ча со ва, ар гу-

мен та ва на і зра зу ме ла рас тлу ма-

чыць лю дзям пры ня тыя ра шэн ні 

і пры чы ны маг чы мых праб лем. 

Прэ зі дэнт упэў не ны, што су час ны 

кі раў нік па ві нен умець ад ка заць на 

лю бое, у тым лі ку і ня зруч нае, пы-

тан не як на сель ніц тву, так і прад-

стаў ні кам СМІ.

«Ве даю, у Ака дэ міі на ву ча юць 

на вы кам зно сін з жур на ліс та мі, ра-

бо ты ў ім пра ві за ва най тэ ле ві зій най 

сту дыі. Без умоў на, су час ны кі раў-

нік аба вя за ны ва ло даць та кі мі кам-

пе тэн цы я мі. Тым больш сён ня, ка лі 

так імк лі ва раз ві ва юц ца ін фар ма-

цый ныя тэх на ло гіі. І яны з'яў ля юц-

ца ад ным з дзейс ных ін стру мен таў 

для вы ра шэн ня мно гіх за дач дзяр-

жаў на га маш та бу», — звяр нуў ся да 

слу ха чоў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На яго дум ку, важ на ўмець 

эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць у 

ра бо це ін тэр нэт-ре сур сы, ана лі-

за ваць гра мад скае мер ка ван не і 

рэ ак цыю на дзей насць мяс цо ва-

га кі раў ніц тва ў са цы яль ных сет-

ках, на ін фар ма цый ных фо ру мах. 

А так са ма вы ка рыс тоў ваць гэ тыя 

рэ сур сы для дзяр жаў ных мэт, для 

рэа лі за цыі важ ных, ства раль ных 

пра ек таў.

Акра мя та го, з пунк ту гле джан-

ня Прэ зі дэн та, аду ка ва ны кі раў-

нік па ві нен умець ба чыць і пад-

трым лі ваць жы вую іні цы я ты ву на 

мес цах, аку му ля ваць ва кол ся бе 

най леп шыя пра па но вы і ідэі, да па-

ма гаць у іх рэа лі за цыі, а так са ма 

вы ка рыс тоў ваць па тэн цы ял на ву кі 

і экс пер таў у сва ёй сфе ры.

У су вя зі з гэ тым ад кі раў ні коў ён 

ча кае боль шай пуб ліч нас ці і дзейс-

на га ўдзе лу ў са цы яль на-па лі тыч-

ным жыц ці рэ гі ё наў.

Га лоў нае — 
ма раль ны 
кры тэ рый

«Га лоў ная мэ та ра та цыі кад раў 

на ват не ў тым, каб вы клю чыць, 

як у на ро дзе ка жуць, ку маў ство і 

пра тэк цы я нізм. Час та бы вае, што 

ча ла век на ад ным мес цы, не ру ха-

ец ца ні ту ды ні сю ды, за рас тае, як 

у нас ка жуць, ці най, «кла дзец ца» 

на па са ду і ні я кі мі ка неч нас ця мі 

ўжо не ва ру шыць», — а між тым, 

ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка, «мя няць мес ца ра бо ты, а ча-

сам і пра піс ку, вы хо дзіць з зо ны 

кам фор ту трэ ба, каб раз ві вац ца, 

па шы раць кру га гляд, ад кры ваць 

у са бе но выя гра ні і здоль нас ці. 

Та кім чы нам спе цы я ліст не толь кі 

вы рас це пра фе сій на, але і кра і не 

пры ня се больш ка рыс ці».

У пад бо ры кад раў на кі ру ю чую 

па са ду не аб ход на ўліч ваць ча ла-

ве чыя якас ці і, га лоў нае, ма раль ны 

кры тэ рый. А для па вы шэн ня прэ-

сты жу кі раў ні ка трэ ба за ма цоў ваць 

да дат ко выя са цы яль на-пра ва выя 

га ран тыі дзярж слу жа чых, якія па-

цвяр джа юць іх вы со кі ста тус.

Прэ зі дэнт упэў не ны, што сіс тэ-

ма дзяр жаў най служ бы ў прын цы-

пе не мо жа быць ста тыч най. Жыц-

цё ідзе імк лі ва, і за да ча кі раў ніц кай 

вер ты ка лі — быць на пе ра дзе тэн-

дэн цый і вы клі каў ужо не заўт раш-

ня га, а пас ля заўт раш ня га дня.

З вы шынь 
на зям лю

У пад рых тоў цы за ко на пра ек та 

аб дзярж служ бе Бе ла русь так са ма 

пра цуе, аба пі ра ю чы ся на ўлас ны і 

між на род ны во пыт. «Ха це ла ся б, 

каб і вы, бу ду чыя ўпраў лен цы, бы лі 

ўцяг ну ты ў пад рых тоў ку гэ та га за-

ко на пра ек та», — ска заў аў ды то рыі 

Прэ зі дэнт.

На пра ця гу апош ніх двух дзе-

ся ці год дзяў у мно гіх кра і нах, асаб-

лі ва ў кра і нах пост са вец кай пра-

сто ры, пра во дзі ла ся кар ды наль-

нае рэ фар ма ван не за ка на даў ства 

ў сфе ры дзяр жаў на га кі ра ван ня. 

У Бе ла ру сі За кон аб дзярж служ бе 

пры ня ты больш за 15 га доў та му. 

Але ў са цы яль ных і эка на міч ных 

умо вах, якія змя ні лі ся, да ку мент 

мае па трэ бу ў пе ра гля дзе.

Та му кі раў нік дзяр жа вы нядаўна 

па ста віў за да чу па рас пра цоў-

цы но ва га за ко на аб дзяр жаў най 

служ бе. Гэ тая ра бо та да ру ча на 

гру пе, у склад якой увай шлі на ву-

коў цы і экс пер ты, у сва ёй боль шас-

ці не дзярж слу жа чыя. Та кім бы ло 

па тра ба ван не Прэ зі дэн та, каб не 

бы ло за ко на «пад ся бе».

«Нам трэ ба бу дзе вы ра шыць 

кан крэт ныя за да чы: зблі жэн не 

рэг ла мен та цыі роз ных ві даў дзяр-

жаў най служ бы, па вы шэн не служ-

бо вай дыс цып лі ны, за ма ца ван не 

комп лек су ма тэ ры яль ных і са цы-

яль ных га ран тый, за клі ка ных кам-

пен са ваць ус кла дзе ныя на дзярж-

слу жа чых аб ме жа ван ні», — аба-

зна чыў перс пек ты вы Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Бу ду чы за кон па ві нен стаць 

адзі ным да ку мен там, які комп лекс-

на ўрэ гу люе пра цэс пра хо джан ня 

дзяр жаў най служ бы.

«Мы ў пер шую чар гу па він ны 

зы хо дзіць не з за па зы чан ня ней кіх 

за меж ных ма дэ ляў, мно гія з якіх не 

ад па вя да юць спе цы фі цы ай чын най 

кі раў ніц кай сіс тэ мы, а з прыяры тэ-

таў дзяр жаў най па лі ты кі», — пад-

крэс ліў кі раў нік кра і ны.

У до каз ён пры вёў прык лад, што 

прэ зі дэн там пост са вец кай пра-

сто ры, у ад роз нен не ад за ход ніх, 

да во дзіц ца зай мац ца і фер ма мі, 

і буль бай, і гра мад скай дум кай.

«Та му з за меж ным до све дам 

не толь кі на са мым вер се, але і 

ўво гу ле трэ ба быць больш аку-

рат ны мі. За ўва жаю, што іс нуе та-

кая тэн дэн цыя: ма ла дыя кі раў ні кі 

ста но вяц ца ка бі нет ны мі ра бот ні-

ка мі, лі чаць, што ўні зе ёсць ка му 

рэа лі зоў ваць. Част ко ва так: у нас 

дак лад на струк ту ра ва ны ор га ны 

кі ра ван ня. Але ка лі ты звер ху не 

бу дзеш апус кац ца на грэш ную 

зям лю, не бу дзеш ба чыць тых пра-

цэ саў, якія быц цам па він ны рэ гу ля-

ваць стар шы ні сель скіх Са ве таў ці 

гар рай вы кан ка маў, — ты кі ра ваць 

сіс тэ май не змо жаш. Гэ та на ша 

прын цы по вае ад роз нен не ад іх. 

Гэ та на ша най вя лік шая вар тасць, 

якую мы не па він ны згу біць», — 

пе ра ка на ны Прэ зі дэнт.

Час кан крэт ных 
вы ні каў

Курс на шай дзяр жаў най па лі ты-

кі ня змен ны: ства ра ю чы най ноў-

шую гіс то рыю не за леж най дзяр-

жа вы, Бе ла русь пры трым лі ва ец ца 

прын цы пу пе ра ем нас ці па ка лен-

няў, за ха ван ня най леп шых да сяг-

нен няў мі ну ла га.

Па сло вах Прэ зі дэн та, амаль 

тра ці на на шых гра ма дзян (ка ля 

трох міль ё наў ча ла век) на ра дзі ла-

ся ў су ве рэн най Бе ла ру сі. Гэ тыя 

юна кі і дзяў ча ты ўспры ма юць рэ-

ча іс насць ужо з пунк ту гле джан ня 

жы ха роў са ма стой най еў ра пей-

скай дзяр жа вы.

«І прый шоў час ак тыў на ўклю-

чаць гэ тых ма ла дых лю дзей 

у палі тыч нае жыц цё кра і ны, фар-

мі ра ваць дзяр жаў нае мыс лен не 

ў тых, хто ідзе за на мі, вы бу доў-

ваць дыя лог па ка лен няў на асно ве 

ўза ем на га да ве ру і па ва гі. Дыя лог, 

у якім во пыт і на ва цыі, муд расць і 

ра шу часць, асця рож насць і сме-

ласць зна хо дзяц ца ў гар мо ніі і зго-

дзе», — кан ста та ваў кі раў нік кра і-

ны. Га лоў ная ро ля ў гэ тым пра цэ се 

ад ве дзе на так са ма і вы клад чы кам 

Ака дэ міі, за да ча якіх не толь кі пе-

ра даць свае глы бо кія ве ды, але 

і пад рых та ваць год ную зме ну — 

ідэа ла гіч на аду ка ва ных і па лі тыч-

на ста лых спе цы я ліс таў. І гэ тая 

ра бо та вя дзец ца без упын на.

Не ад мо ві ла ся Ака дэ мія ад пад-

рых тоў кі кад раў на ба зе агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі. Ак цэнт тут 

зроб ле ны на про фі лі — эка но мі ка, 

пра ва і су час ныя ін фар ма цый ныя 

тэх на ло гіі.

«І ня хай на бор сту дэнц кай мо-

ла дзі не вя лі кі, але гэ тай так зва-

най за ла той сот ні да вя дзец ца ў 

бу ду чы ні фар мі ра ваць кі раў ні чы 

склад кра і ны. Бы лі пра па но вы, 

па-мой му, на ват ва ша га рэк та ра, 

што не трэ ба нам сю ды за пра шаць 

пас ля шко лы, ся рэд няй аду ка цыі, 

і да ваць вы шэй шую аду ка цыю. 

Але я на ста яў, — па ве да міў бе-

ла рус кі лі дар. — Да вай це бу дзем 

браць най леп шых са шко лы — па 

якім прын цы пе, па якой фор ме, мы 

вы зна чыц ца па він ны. Ці хтось ці 

іх бу дзе рэ ка мен да ваць і по тым 

га ла вой ад каз ваць, каб не сва я-

коў і ін шых сю ды рэ ка мен да ва лі, 

ці вы бу дзе це іх тэс ці ра ваць, су-

моўі пра во дзіць. Але ва ша за да-

ча — вы браць сот ню са мых ра зум-

ных, тал ко вых лю дзей».
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