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Па вод ле са цы я ла гіч на га апы-

тан ня, з гэ тым сцвяр джэн нем 

згод ны 86 пра цэн таў зволь не-

ных у за пас уво сень мі ну ла га 

го да вай скоў цаў тэр мі но вай 

служ бы.

Як мы ве да ем хі ба што не з дзя-

цін ства, у ар міі за га ды не аб мяр-

коў ва юц ца, а вы кон ва юц ца. Але за 

гэ тым ка рот кім вы слоў ем ха ва ец ца 

та кая рэч, як мік ра клі мат у пад раз-

дзя лен ні. Ці лёг ка бу дзе яго ка ман-

дзі ру знай сці кан такт з пад на ча ле-

ны мі? І на коль кі доб ра бу дзе пра-

ца ваць зва рот ная су вязь? Ме на ві та 

та му не ад рыў най част кай пра цы 

Уз бро е ных Сіл з'яў ля ец ца ва ен ная 

са цы я ло гія, якая і за клі ка на шу каць 

ад ка зы на гэ тыя кра е ву голь ныя пы-

тан ні.

У бе ла рус кай ар міі Цэнтр псі ха-

ла гіч ных і са цы я ла гіч ных да сле да-

ван няў быў сфар мі ра ва ны ў 2004 го-

дзе. Да та го яго функ цыі вы кон ва ла 

ство ра ная не каль кі дзя сят каў гадоў 

та му ла ба ра то рыя гра мад ска га ана-

лі зу і са цы я ла гіч ных да сле да ван няў 

Ва ен най ака дэ міі. На ша гу тар ка — 

з за гад чы кам Цэнт ра пад пал коў ні кам 

Ва сі лём Ка рат ке ві чам.

— У 2018 го дзе па ча ла ся на ву ко-

ва-да след чая ра бо та, мэ тай якой бы-

ло вы свет ліць, як жа тэр мі но вая ва ен-

ная служ ба ўплы вае на асо бу сал да-

та. Гэ тае апы тан не бы ло су цэль ным, 

у ім паў дзель ні ча лі ўсе вай скоў цы 

пе рад іх зваль нен нем у за пас. Мы 

да сле да ва лі тое, як на све та по гляд 

уплы ва юць та кія рэ чы, як вай ско вы 

ка лек тыў, по бы та выя ўмо вы, аў та-

ры тэт ка ман дзі ра, ба я вая пад рых-

тоў ка, рас па ра дак дня, ар га ні за цыя 

воль на га ча су. Ка ра цей ка жу чы, мы 

рас пра цоў ва ем ан кет ныя ма тэ ры я лы, 

зы хо дзя чы з за дач, якія ста яць пе рад 

Уз бро е ны мі Сі ла мі.

— А ка лі пе рай сці да ліч баў?

— На прык лад, коль касць тых, хто 

лі чыць, што з імі ад бы лі ся ста ноў чыя 

змя нен ні, па вя лі чы ла ся да 86 пра-

цэн таў. Ці ка ва, што мы на зі ра ем іс-

тот ны рост за да во ле нас ці ві да мі за-

бес пя чэн ня. Што да по бы та вых умоў, 

то ця пер яны за да валь ня юць 84 % 

вай скоў цаў су праць 82 % го дам ра-

ней. Па леп шы ла ся і лаз не ва-праль-

нае аб слу гоў ван не. Ка лі ста ноў чыя 

ад ка зы да тыч на яго да лі год та му 

76 % апы та ных, то ця пер іх ужо 83 %. 

Важ на, што ў па раў на нні з вы ні ка-

мі па пя рэд ня га да сле да ван ня ў два 

ра зы вы рас ла сту пень зда во ле нас ці 

вай скоў цаў па ме рам гра шо ва га за-

бес пя чэн ня.

— Ня даў на са цы ё ла гі пра вя лі 

апы тан не. Што з атры ма ны мі вы-

ні ка мі ад бы ва ец ца да лей?

— Усе на шы да сле да ван ні — гэ та 

не су хое да вя дзен не ка ман да ван ню 

ліч баў пра тое ці ін шае пы тан не. Мы 

пра во дзім глы бо кі ана ліз сі ту а цыі і па 

яго вы ні ках вы да ём рэ ка мен да цыі аб 

тым, што ж мож на змя ніць у леп шы 

бок. За апош ні час у Бе ла ру сі бы лі 

пры ня ты два Ука зы Прэ зі дэн та, якія 

скі ра ва ны на па ляп шэн не са цы яль на-

га ста ту су вай скоў ца і пра да стаў лен-

не яму прэ фе рэн цый. Бы лі так са ма 

пры ня ты зме ны ў Пра цоў ны і Жыл лё-

вы ко дэк сы. Фак тыч на ў кан ву гэ тых 

да ку мен таў ляг лі дум кі, вы ка за ныя 

сал да та мі тэр мі но вай служ бы пад час 

апы тан ня.

На прык лад, за пра да стаў лен не 

льгот пры па ступ лен ні ў вы шэй шыя 

на ву чаль ныя ўста но вы тым, хто ад-

слу жыў, вы ка за лі ся больш за па ло ву 

апы та ных. Яны ар гу мен та ва лі сваю 

па зі цыю тым, што пад час служ бы ў 

арміі шмат што за бы ва ец ца. Ця пер 

яны мо гуць ву чыц ца на пад рых тоў-

чых ад дзя лен нях і фа куль тэ тах да-

ву заў скай пад рых тоў кі за бюд жэт ны 

кошт. Га лоў нае — мець рэ ка мен да-

цыю ад во ін скай час ці і ся рэд ні бал 

не ні жэй за шэсць. Вель мі вост рае 

пы тан не па ля га ла ў тым, каб пас ля 

служ бы ў арміі вяр нуц ца на ра ней-

шае пра цоў нае мес ца не за леж на ад 

фор мы ўлас нас ці най маль ні ка. Шмат 

хто з сал дат за раб ляў гро шы ў пры-

ват ні каў, а яны без па важ ных на тое 

пры чын доў га тры маць пра цоў ныя 

мес цы воль ны мі не бу дуць. Ця пер 

жа пра цоў нае мес ца за хоў ва ец ца ў 

лю бым вы пад ку.

Зноў жа, пе ра важ ная боль шасць 

вай скоў цаў вы ка за ла ся за тое, каб 

уклю чыць пе ры яд служ бы ў арміі 

ў стра ха вы стаж, які бу дзе аказ-

ваць уплыў пад час вы ха ду на пен-

сію. У мі ну лым го дзе ў арміі па чаў ся 

пе ра ход на ва ен ную фор му но ва га 

ўзо ру. Ад мет на, што на гэ та так са-

ма паў плы ва ла на ша са цы я ла гіч нае 

апы тан не. У ліс та па дзе 2018 го да 

за да во ле насць якас цю на шэн ня, яе 

тры ва лас цю, кам фор там і лёг кас цю 

пра ння скла да ла 67 % рэ спан дэн-

таў. Ня гле дзя чы на тое, што атрым-

лі ваць но вую фор му вай скоў цы яшчэ 

не скон чы лі (пра цэс бу дзе доў жыц ца 

да кан ца 2020 го да), коль касць сал-

дат, якія да лі ста ноў чы ад каз да тыч на 

якас ці аб мун дзі ра ван ня, пад ско чы ла 

да 76 %. А гэ та па каз вае на тое, што 

мы ру ха ем ся ў пра віль ным кі рун ку.

— Не менш важ нае пы тан не і 

мік ра клі ма ту на ўзроў ні зно сін 

па між сал да та мі. Фак тыч на ў ад-

ным па мяш кан ні, у ад ных умо вах 

аказ ва юц ца прад стаў ні кі роз ных 

са цы яль ных груп, якія бы лі пры-

зва ны. Маг чы ма, у жыц ці па-за 

пло там час ці яны ні ко лі і не пе ра-

ся куц ца...

— Ме на ві та для та го на шы псі-

хо ла гі і са цы ё ла гі па чы на юць пра-

ца ваць з вай скоў ца мі з пер шых жа 

дзён, як толь кі яны пе ра адзя ва юц ца ў 

ва ен ную фор му. Па-пер шае, гэ та звя-

за на з пы тан ня мі адап та цыі да но вых 

умоў, якія рэз ка змя ні лі ся. Звы чай на 

гэ ты пра цэс доў жыц ца, як пра ві ла, ад 

ме ся ца да трох. Па-дру гое, мы вы ву-

ча ем умо вы, якія да па ма га юць са мім 

лю дзям стаць леп шы мі, якія ўплы-

ва юць на іх у ста ноў чы бок. У топ-5 

та кіх умоў ува хо дзіць зна хо джан не 

ў муж чын скім ка лек ты ве, не аб ход-

насць са ма стой на пры маць ра шэн не, 

па тра бу ец ца ра біць усё са ма стой на і 

мак сі маль на хут ка, асаб лі выя ўмо вы 

зна хо джан ня, у тым лі ку і па ля выя, 

а так са ма не аб ход насць у пер шую 

чар гу раз ліч ваць на ся бе.

А ка лі склас ці ана ла гіч ны рэй тынг 

зда быт каў пад час служ бы ў арміі, то 

да іх ад но сяц ца ўмен не ца ніць час, 

сва бо ду дзе ян няў, боль шую са ма-

стой насць, но вы жыц цё вы до свед і 

глы бо кае ра зу мен не та ко га па няц ця, 

як сяб роў ства. Іх ад зна чы лі ад чвэр ці 

да па ло вы апы та ных.

— Ці мо жа це вы сцвяр джаць, 

што ў на шай арміі не за ста ло ся 

мес ца для між асо бас ных кан флік-

таў?

— Ад ка жу мо вай ліч баў: дзе вяць 

з дзе ся ці ўдзель ні каў апы тан ня вы ка-

за лі за да во ле насць уза е ма ад но сі на мі 

ў сал дац кім ка лек ты ве, 87 % апы та-

ных ад зна чы лі зда ро выя, та ва рыс-

кія ўза е ма ад но сі ны з не па срэд ны мі 

ка ман дзі ра мі. Гэ тыя вы ні кі на 5-7 % 

пе ра вы ша юць да дзе ныя мі ну ла га 

го да. Мы злу ча ем гэ ты па каз чык з 

за да во ле нас цю ўзроў нем ар га ні за-

цыі за ня ткаў па ба я вой пад рых тоў цы, 

якую вы ка за лі больш трох чвэр цяў 

зволь не ных у за пас.

— А якая ро ля афі цэр ска га скла-

ду — ка ман дзі раў рот, уз во даў — 

у згур та ван ні вай ско вых ка лек ты-

ваў?

— Ад но з пы тан няў ан ке ты бы ло 

сфар му ля ва на так: «Ці па шлі б вы 

са сва ім ка ман дзі рам у раз вед ку ці ў 

бой?» І без ма ло га 80 % апы та ных са 

сва ім ка ман дзі рам га то выя кі нуц ца ў 

бой. Дзя ку ю чы аса біс та му пры кла ду 

афі цэ раў, мэ та на кі ра ва на му на ву-

чаль на-вы ха ваў ча му пра цэ су 76 % 

рэ спан дэн таў ро ту пры раў ня лі да сва-

ёй сям'і. Ча ты ры пя тых удзель ні каў 

апы тан ня лі чаць сва іх ка ман дзі раў 

пра фе сі я на ла мі ва ен най спра вы.

У 2017-м го дзе мы вы ра шы лі пра-

вес ці экс пе ры мент. Пэў ны пе ра лік 

пы тан няў быў за да дзе ны но ва му па-

паў нен ню, а ка лі яно зваль ня ла ся ў 

2019-м, мы іх паў та ры лі. І атры ма ла-

ся, што тэр мі но вая служ ба ўплы вае 

на ма ла дых лю дзей па зі тыў на. Так, 

на пы тан не «Як ад нес лі ся баць кі да 

ва ша га пры зы ву» ста ноў ча ад ка заў 

спяр ша 61 % ма ла дых лю дзей, а праз 

паў та ра го да — ужо 71 %. Рост та-

ко га ж па каз чы ка, так бы мо віць, 

у аса біс тай скі ра ва нас ці яшчэ боль-

шы — з 46 % да 61 %. Па вя ліч ва ец ца 

і коль касць тых, хто га на рыц ца сва-

ёй кра і най, — да 78 %. Але на гэ та 

трэ ба гля дзець пад ін шым ра кур сам. 

Спра ва ў тым, што да нас ва ўзрос-

це ад 18 да 27 гадоў пры зы ва юц ца 

ўжо сфар ма ва ныя асо бы. І іс ну ю чыя 

тэн дэн цыі ад на знач на па каз ва юць на 

тое, што з па тры я тыч ным вы ха ван-

нем да пры зы ву спра вы аб ста яць не 

вель мі доб ра. Яго трэ ба ўзмац няць, 

але ра біць гэ та ў адпаведнасці з па-

тра ба ван ня мі ча су.

Сцвяр джа ю чы, што армія — шко ла 

муж нас ці, гра ма дзян скас ці і па тры я-

тыз му, боль шасць уча раш ніх сал да т 

і сяр жан таў тэр мі но вай служ бы ўпэў-

не ны: аба ро на дзяр жа вы — аба вя зак 

кож на га гра ма дзя ні на.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

У Цэнт раль ным До ме афі цэ раў прай шоў бры фінг, 

пры све ча ны ак ту аль ным пы тан ням дзей нас ці 

Уз бро е ных Сіл. На яго бы лі за про ша ны ва ен ныя 

ата шэ, акрэ ды та ва ныя пры Мі ніс тэр стве аба ро ны 

Бе ла ру сі. Бры фінг пра во дзіў пер шы на мес нік 

на чаль ні ка Дэ парт амен та між на род на га ва ен на га 

су пра цоў ніц тва ве дам ства Ва ле рый РА ВЕН КА.

Пад час бры фін гу бы лі прад стаў ле ны по гля ды Мі ніс тэр-

ства аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь на пы тан ні су свет най 

і рэ гі я наль най бяс пе кі, між на род на га ва ен на га су пра цоў-

ніц тва, ста ну, пад рых тоў кі і асна шчэн ня бе ла рус кай ар міі. 

Бы ло ад зна ча на, што ў 2020 го дзе най боль шую важ насць 

для Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь прад стаў ля юць ме-

ра пры ем ствы, якія пра вод зяц ца ў го нар 75-год дзя Вя лі кай 

Пе ра мо гі. Бе ла рус кія вай скоў цы возь муць удзел у па ра дзе 

ў Мін ску і ў Маск ве.

Ва ле рый Ра вен ка пад крэс ліў, што Рэс пуб лі ка Бе ла русь 

стро га вы кон вае ўзя тыя на ся бе між на род ныя аба вя за цель-

ствы і пра во дзіць яс ную, зра зу ме лую і праз рыс тую ва ен ную 

па лі ты ку.

Vox populіVox populі

«Армія — 
шко ла муж нас ці, 
гра ма дзян скас ці 
і па тры я тыз му»

Су во раў скае 
за пра шае

29 лю та га ў Мін скім су во раў скім ва ен ным ву чы лі шчы 

прой дзе Дзень ад кры тых дзвя рэй.

У яго пра гра ме пра ду гле джа на су стрэ ча з ка ман да ван-

нем ву чы лі шча, азна ям лен не з умо ва мі жыц ця і по бы ту 

су во раў цаў, эле мен та мі ву чэб на-ма тэ ры яль най ба зы. Афі-

цэ ры рас тлу ма чаць асаб лі вас ці па ступ лен ня ва ўста но ву 

ў 2020 годзе.

На чаль ні кі ад дзе лаў і служ баў, пе да го гі, ме ды цын скія 

ра бот ні кі ад ка жуць на ўсе пы тан ні, якія даты чац ца пры-

ём най кам па ніі, а так са ма па да чы і афарм лен ня да ку-

мен таў.

Аты-ба тыАты-ба ты

На па рад — 
у дзве ста лі цы

Саюзны 
дэсант

У Пскоўскай вобласці прайшло тактычнае вучэнне 

сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл Беларусі 

і Паветрана-дэсантных войскаў Расіі.

Было адпрацавана дэсантаванне асабістага складу на аэ-

радром, захоплены праціўнікам, дзе быў знішчаны кантрольна-

дыспетчарскі пункт і баявое ахоўванне. А рэзервовыя сілы 

ўмоўнага праціўніка былі блакаваны на падыходзе.

Агулам у вучэнні было задзейнічана больш за 400 ваенна-

служачых, каля 100 адзінак баявой тэхнікі пскоўскага 

гвардзейскага дэсантна-штурмавога злучэння і вайскоўцаў 

сіл спецыяльнай аперацыі нашай краіны. Таксама ў ім прыня-

ла ўдзел авіяцыя – верталёты Мі-24 і Мі-8АМТШ Заходняй ва-

еннай акругі і самалёты Іл-76МД ваенна-транспартнай авіяцыі 

ваенна-касмічных сіл Расіі.

Су мес на 
з Сер бі яй

З 19 да 21 лю та га ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

з афі цый ным ві зі там зна хо дзіц ца дэ ле га цыя 

Уз бро е ных Сіл Сер біі на ча ле з мі ніст рам аба ро ны 

Рэс пуб лі кі Сер бія Аляк санд рам ВУ ЛІ НЫМ, па ве дам ляе 

прэс-служ ба Мі ніс тэр ства аба ро ны на шай кра і ны.

Пад час ві зі ту ад бы лі ся пе ра га во ры мі ніст ра аба ро ны Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь ге не рал-ма ё ра Вік та ра Хрэ ні на з кі раў ні ком 

серб ска га аба рон на га ве дам ства. Ба кі аб мя ня лі ся дум ка мі па 

ак ту аль ных пы тан нях між на род най бяс пе кі, а так са ма аб мер-

ка ва лі бя гу чы стан двух ба ко ва га ва ен на га су пра цоў ніц тва і 

перс пек ты вы яго раз віц ця.

Акра мя гэ та га, пра гра май ві зі ту пра ду гле джа ны су стрэ-

чы дэ ле га цыі з дзяр жаў ным сак ра та ром Са ве та бяс пе кі і 

кі раў ніц твам Дзяр жаў на га ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та, 

а так са ма ўдзел ва ўра чыс тых ме ра пры ем ствах, пры мер ка-

ва ных да свят ка ван ня Дня аба рон цаў Ай чы ны і Уз бро е ных 

Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь.


