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— За да ча эк скур са во да не прос та вы-

ву чыць свой тэкст, але і быць усе ба ко ва 

раз ві тым, — за ўва жае Але на Лі хі мо віч.

Ах вот ных тра піць у пра фе сію шмат (ся-

род іх і гіс то ры кі, і «тэх на ры»), та му атэс та-

цыю пра вод зяць кож ны ме сяц. У ся рэд нім 

ад сей ва ец ца 30 пра цэн таў прэ тэн дэн таў.

— Мно гія эле мен тар на не ве да юць гіс-

то рыю Бе ла ру сі, — пры зна ец ца на мес нік 

ды рэк та ра агенц тва. — Так, у нас ёсць пра-

ві ла, што не трэ ба сы паць да та мі, бо лю дзі 

іх у вя лі кай коль кас ці не за па мі на юць. Але 

блы тац ца ў ста год дзях... На ня даў няй атэс-

та цыі бы ла дзяў чы на, якая не змаг ла ад ка-

заць, ка лі па ча ла ся Дру гая су свет ная вай на. 

А ка лі яе спы та лі пра Пер шую су свет ную, 

здзі ві ла ся: «А што, і та кая бы ла?» Рэч Па-

спа лі тая для не ка то рых — гэ та прос та Поль-

шча, Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае — Літ ва. 

Ці ка віш ся: «Дзе ж та ды бы ла Бе ла русь?» — 

губ ля юц ца. Мно гія по тым спра ча юц ца:

маў ляў, гід не па ві нен ве даць усю гіс то рыю,

ка лі яго марш рут — Мінск. Але эк скур са вод — 

гэ та твар кра і ны. Ма ла та го, ён му сіць

пры трым лі вац ца той ідэа ло гіі, якая іс нуе ў 

нас. Не спра ба ваць на вя заць мер ка ван ні 

псеў да гіс то ры каў, умець абы хо дзіць сліз-

кія пы тан ні.

Ін шая прэ тэн зія да кан ды да таў — ня-

ве дан не ме то ды кі пра вя дзен ня эк скур сіі. 

«Не ка то рыя лі чаць, што гэ та вель мі лёг ка: 

па га ва рыў — і атры маў гро шы. Але гэ та не 

лек цыя ва ўні вер сі тэ це. Трэ ба рас ка заць 

пра го рад і па ка заць яго так, каб лю дзі па-

лю бі лі яго і за ха це лі вяр нуц ца. Та му эк скур-

са вод му сіць ве даць псі ха ло гію і быць кры ху 

ак цё рам», — ад зна чае Але на Лі хі мо віч.

На сён ня атэс та ва на 882 эк скур са во ды. 

355 з іх — мін скія. Менш за ўсё эк скур са-

 во даў у Ма гі лёў скай і Го мель скай аб лас цях — 

57 і 20 ад па вед на. Гі даў-пе ра клад чы каў

у кра і не 185. Праў да, у не ка то рых аб лас цях 

(Ві цеб скай, Го мель скай, Ма гі лёў скай) уся-

го па ад ным спе цы я ліс це. Боль шасць гі даў 

пра цуе на анг лій скай мо ве. Ха пае так са ма 

тых, хто ва ло дае поль скай, ня мец кай, фран-

цуз скай, італь ян скай і кі тай скай.

— Ня даў на з'я ві лі ся два гі ды-пе ра клад-

чы кі, якія ве да юць япон скую мо ву. Ту рыс ты 

з Япо ніі па ча лі ез дзіць да нас, і сён ня гэ тыя 

два ча ла ве кі на рас хват. Доў га ў нас не бы-

ло спе цы я ліс таў, якія ва ло да лі б ту рэц кай 

мо вай, — ця пер та кіх пяць, — рас каз вае 

Але на Лі хі мо віч. І да дае, што праб ле ма з 

гі да мі ў рэ гі ё нах са праў ды ёсць. — Та му ак-

тыў на пра цу ем, каб пры цяг нуць у пра фе сію 

тых жа вы пуск ні коў Мінск ага дзяр жаў на га 

лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та.

Са мая рас паў сю джа ная эк скур сія, па якой 

атэс тоў ва юц ца, — «Мінск — ста лі ца Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь». Гэ та са мы пра да валь ны 

марш рут. Ак тыў на аба ра ня юць тэ му «Ар хі-

тэк тур ныя пом ні кі Мі ра і Ня сві жа». Ка лі ка-

заць пра ва ен на-гіс та рыч ны кі ру нак, то па пу-

ляр ныя эк скур сіі па Лі ніі Ста лі на і Ха ты ні.

Уз мац нен не жорст кас ці 
ў сфе ры не аб ход на?

Як ту рыст мо жа быць упэў не ны, што 

за каз вае па слу гі пра фе сі я на ла? Ці ёсць у 

ча ла ве ка па свед чан не аб атэс та цыі, мож-

на пра ве рыць на сай це bеlаrustоurіsm.bу. 

Там ёсць раз дзел, пры све ча ны гі дам, дзе 

па зна ча ны іх кан такт ныя да ныя, тэ мы, якія 

яны аба ра ні лі (ва дзіць эк скур сіі яны ма юць 

пра ва толь кі па гэ тых марш ру тах). Пры са бе 

атэс та ва ны спе цы я ліст па ві нен мець так са-

ма бэйдж.

Тых, хто пра цуе без бэй джа або па тэ ме, 

якую не аба ра няў, мо гуць па ка раць — па-

зба віць па свед чан ня аб атэс та цыі на тэр мін 

да го да.

А вось пры цяг нуць да ад каз нас ці не ле-

галь ных гі даў (тых, хто не зда ваў ад па вед ных 

эк за ме наў) не маг чы ма — за ка на даў ства та-

ко га ін стру мен та не пра ду гледж вае.

— Па куль гэ та больш ме ры вы ха ваў ча га 

ха рак та ру, ка лі пра фе сій ныя эк скур са во ды 

па ды хо дзяць рас тлу ма чыць, што так нель га, 

ці за да юць ка верз ныя пы тан ні, каб па ка-

заць гру пе, што пе рад імі не ква лі фі ка ва ны 

ча ла век, — дзе ліц ца на мес нік ды рэк та ра 

Дэ парт амен та па ту рыз ме Мі ніс тэр ства 

спор ту і ту рыз му Ві таль ГРЫ ЦЭ ВІЧ. — 

Але мы пра цу ем над гэ тым. На на ступ ны 

год пра ду гле джа на ўня сен не змя нен няў у 

за ка на даў ства, маг чы ма, гэ та бу дзе асоб-

ны ар ты кул у Ко дэк се аб ад мі ніст ра цый ных 

пра ва па ру шэн нях. Як бы мы ця пер ні імк ну-

лі ся да лі бе ра лі за цыі, на пэў на, у да дзе най 

сфе ры ўзмац нен не жорст кас ці не аб ход на. 

Бу дзем ра біць пра ві лы вя дзен ня эк скур-

сій на тэ ры то рыі Бе ла ру сі больш стро гі мі. 

Акра мя та го, што не ле галь ны эк скур са вод 

зай ма ец ца не за кон най прад пры маль ніц кай 

дзей нас цю, ён яшчэ і ня пра віль на да но сіць 

ін фар ма цыю.

Зме ны спра ба ва лі ўнес ці яшчэ ле тась. 

Але ўсё скон чы ла ся на ўзроў ні аб мер ка ван-

ня: спе цы я ліс ты ін шых уста ноў па лі чы лі, што 

па ру шэн ні не но сяць ма са ва га ха рак та ру.

— На пэў на, яны кры ху не да ацэнь ва юць 

гэ тай не бяс пе кі, — мяр куе Ві таль Гры цэ віч. 

— Хоць з май го пунк ту гле джан ня, гэ та не 

мен шая праб ле ма, чым не за кон ны ган даль 

ка ля кра мы. Там маг чы ма атру чэн не, бо не-

вя до ма, што за та вар. А ў на шай сі ту а цыі 

ёсць ры зы ка «атру чэн ня моз га», і гэ та трэ ба 

па пя рэдж ваць. Ду маю, на ле та змо жам пе ра-

ка наць ін шыя ор га ны, што не аб ход ны асоб-

ны ар ты кул па дзей нас ці эк скур са во даў.

Пас ля ўвя дзен ня бяз ві за ва га рэ жы му вы-

рас па ток ту рыс таў у Брэсц кую і Гро дзен-

скую воб лас ці. Час та па ля кі і лі тоў цы пры яз-

джа юць да нас са сва і мі эк скур са во да мі.

— Да во лі скла да на пра ве рыць, што яны 

рас каз ва юць, — звяр тае ўва гу на яшчэ ад ну 

праб ле му прад стаў нік мі ніс тэр ства. — Па-

га дзі це ся, у нас роз нае ба чан не гіс то рыі. 

Вя до ма, гід, які пры ехаў з гру пай з-за мя-

жы, мо жа ва дзіць у нас эк скур сію, але для 

гэ та га ён па ві нен тут прай сці атэс та цыю па 

кан крэт ным марш ру це.

Але ж, як па каз вае прак ты ка, не кам пе-

тэнт ны мі ча сам аказ ва юц ца і атэс та ва ныя 

гі ды. Ці пра вя рае хто-не будзь іх дзей насць 

пас ля атэс та цыі, у «па лях»? Мо жа, за пус-

ка юць «та ем на га па куп ні ка», каб ён па-

слу хаў, што рас каз ва ец ца гру пе? Ві таль 

Гры цэ віч ад каз вае, што не, та кой ра бо ты 

не вя дзец ца.

— На мой по гляд, прак ты ка, стаў лен не 

спа жыў ца па ка жуць, на коль кі той ці ін шы 

эк скур са вод доб ры. Ка лі ён не пра фе сі я нал, 

то праз не каль кі ме ся цаў пой дуць чут кі, што 

з ім пра ца ваць не ці ка ва, і тур фір мы са мі 

ад мо вяц ца ад яго па слуг. І ўсё — ча ла век 

за ста нец ца без ра бо ты. Лю бая скар га ту-

рыс та — пля ма на рэ пу та цыі. Ры нак сам 

ад ся кае не спе цы я ліс таў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

«Не мен шая праб ле ма, чым не за кон ны ган даль»

 Мер ка ван не

Вар та ўвес ці штра фы
На дум ку стар шы ні Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яд нан ня эк скур са во даў і гі даў-

пе ра клад чы каў Мі ка лая ЧЫР СКА ГА, ёсць праб ле ма з пад рых тоў кай кад раў. На прык-

лад, ка ле джы вы пус ка юць спе цы я ліс таў з ква лі фі ка цы яй «Ту ра гент. Эк скур са вод». Але ж 

гэ та дзве зу сім роз ныя пра фе сіі, слуш на за ўва жае экс перт.

Каб аба ра ніць ры нак па слуг ад не пра фе сі я на лаў, Мі ка лай Чыр скі пра па нуе ўнес ці ў 

Гра ма дзян скі ко дэкс два ар ты ку лы. Пер шы — аб тым, што нель га пра во дзіць эк скур сію 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі без на груд на га зна ка-ін ды фі ка та ра, які па цвяр джае пра ва пра-

 вя дзен ня эк скур сіі на аб' ек тах па ка зу і вы да ец ца Мі ніс тэр ствам спор ту і ту рыз му. Дру гі — 

пра тое, што гі ды мо гуць рэ кла ма ваць ся бе ў СМІ ці ін тэр нэ це толь кі з ука зан нем тэм, 

па якіх яны атэс та ва ныя. За па ру шэн не пра па ну ец ца ўвес ці штраф ныя санк цыі — ад 

50 да 100 ба за вых ве лі чынь.

За мя жой у не ка то рых му зе ях су пра ва джаць ту рыс тыч ныя гру пы ма юць пра ва толь кі 

су пра цоў ні кі гэ тых уста ноў. Мі ка лай Чыр скі ка жа, што гэ та нар маль ная прак ты ка.

— Ка лі ста рон нія гі ды хо чуць пра во дзіць эк скур сіі па му зе ях, яны па він ны там акрэ ды-

та вац ца. Так дзей ні ча юць і ў не ка то рых на шых уста но вах: му зей ныя ра бот ні кі пры ма юць 

тэкст эк скур сіі і та ды да юць да звол.

Ці не аб мя жоў вае гэ та сва бо ду гі даў? Экс перт лі чыць та кі стро гі па ды ход апраў да ным.

— Пра па ган да — важ ная част ка ідэа ло гіі дзяр жа вы. А эк скур са вод — гэ та пра па-

ган дыст. На пад ста ве та го, як ён вы гля дае, як і што га во рыць, скла да ец ца ўра жан не 

аб на шай кра і не.

У 2017 го дзе ар га ні за цыі На-

цыя наль най ака дэ міі на вук за-

вяр шы лі ўка ра нен не 264 сва іх 

рас пра цо вак.

37 з іх знай шлі прак тыч нае 

пры мя нен не ў ме ды цы не і фар-

ма цыі, 28 — у аг ра пра мыс ло вым 

комп лек се кра і ны, 16 — у сфе ры 

бія тэх на ло гій і гэ так да лей. Аб' ём 

экс пар ту та ва раў і па слуг НАН за 

мі ну лы год пе ра вы сіў 50 міль ё наў 

до ла раў. У Ака дэ міі на вук за раз 

функ цы я нуе больш за 100 роз ных 

вы твор час цяў: толь кі за два апош-

нія га ды бы ло ство ра на 18 но вых 

вы твор чых і до след на-вы твор чых 

участ каў. На пя рэ дад ні свят ка ван-

ня 90-год дзя На цы я наль най ака дэ-

міі на вук стар шы ня Прэ зі ды у ма 

ака дэ мік Ула дзі мір ГУ СА КОЎ су-

стрэў ся з жур на ліс та мі, каб па дзя-

ліц ца ін фар ма цы яй аб най больш 

важ ных і зна ка вых да сяг нен нях 

бе ла рус кіх ву чо ных.

Сён ня ў скла дзе НАН Бе ла ру сі 

пра цуе сем ад дзя лен няў на вук і 

115 ар га ні за цый, дзе за ня та больш

за 15 ты сяч ча ла век, у тым лі ку 

73 ар га ні за цыі на ву ко вай сфе ры, 

дзе пра цу юць восем ты сяч да след-

чы каў. До ля да след чы каў ва ўзрос це 

да 29 га доў скла дае амаль 30 пра-

цэн таў ад уся го скла ду ака дэ міі.

— Што год мы пры ма ем 320—350 

най леп шых вы пуск ні коў ВНУ, 

ад бі ра ем най больш та ле на ві тую 

мо ладзь, што да зва ляе нам за-

бяс пе чыць нар маль ную ра та цыю 

на ву ко ва га па тэн цы я лу, — за пэў-

ні вае Ула дзі мір Гу са коў. — Ся рэд-

ні ўзрост па ака дэ міі ў ця пе раш ні 

час — 46,3 го да, а яшчэ зу сім ня-

даў на ён на блі жаў ся да 60 га доў.

Мо ладзь да 40 га доў скла дае 

45 пра цэн таў ад уся го на ву ко ва га 

пер са на лу.

Бе ла рус кія да след чы кі мо гуць 

па хва ліц ца пос пе ха мі ў мно гіх 

пры яры тэт ных на прам ках фун да-

мен таль ных да сле да ван няў. Так, 

ву чо ныя-фі зі кі пры ня лі ўдзел у 

па спя хо вых экс пе ры мен тах, якія 

па цвер дзі лі іс на ван не ба зо на Хіг-

са — гэ та ад крыц цё мае фун да-

мен таль нае зна чэн не для раз віц ця 

ўяў лен няў аб струк ту ры ма тэ рыі.

Ін фар ма ты ка мі быў ад кры ты 

но вы за кон раз мер ка ван ня пла не-

тар ных ад лег лас цяў у Со неч най сіс-

тэ ме. Бы лі рэа лі за ва ны но выя па ды-

хо ды ў га лі не рас пра цоў кі ме та ма тэ-

ры я лаў для ства рэн ня ап тыч ных сіс-

тэм з на на мет ро вым раз дзя лен нем, 

у на на лі таг ра фіі — для ства рэн ня 

сэн са раў но ва га па ка лен ня. За пуск 

пер ша га ай чын на га спа да рож ні ка 

даў штур шок раз віц цю шэ ра гу ад-

га лі на ван няў пра мыс ло вас ці, і сён-

ня рас пра цоў кі бе ла рус кіх ву чо ных 

вы ка рыс тоў ва юц ца ў між на род ных 

кас міч ных пра ек тах па да сле да ван-

ні Мар са і Мер ку рыя.

На шос тым кан ты нен це пла не-

ты поў ным хо дам ідзе ства рэн не 

Бе ла рус кай ан тарк тыч най стан-

цыі. Уве дзе ны ў строй ужо дру гі 

яе аб' ект. «Ха чу звяр нуць ува гу, 

што гэ та пра ца па скла да нас ці не 

са сту пае за пус ку кас міч ных апа-

ра таў», — пад крэс ліў стар шы ня 

Прэ зі ды у ма НАН.

Прад ме там го на ру ву чо ных 

з'яў ля ец ца пер са наль ны су пер кам-

п'ю тар, які вы кон вае 20 трыль ё наў 

апе ра цый у се кун ду, а па па ме рах 

у сто ра зоў мен шы за пер ша па чат-

ко вы СКІФ. Шэ раг да сле да ван няў 

ака дэ міч ных на ву коў цаў да зво-

лі лі атры маць вы ні кі, якія ма юць 

су свет нае пры знан не. Яны да ты-

чац ца штуч ных ал ма заў, вы со ка-

эфек тыў ных ві та мін ных прэ па ра-

таў, хі міч ных і бія хі міч ных суб стан-

цый, мік ра бія ла гіч ных прэ па ра таў, 

сар тоў сель ска гас па дар чых рас лін 

і ін ша га. Да лё ка за ме жа мі Бе ла-

ру сі вя до мы рас пра цоў кі ву чо ных 

у га лі не ла зер ных і плаз мен ных 

тэх на ло гій, ап тыч ных і ла зер ных 

пры бо раў, но вых ма тэ ры я лаў з 

ад мыс ло вы мі ўлас ці вас ця мі, ра-

дыё элект ро ні кі, ін фар ма ты кі, ства-

рэн ня аў та ма ты за ва ных сіс тэм 

кі ра ван ня і ме ды цын скай тэх ні кі, 

бія тэх на ло гій, вы твор час ці ле ка-

вых срод каў...

У якас ці пры кла ду Ула дзі мір 

Гу са коў пры вёў рас пра ца ва ны ў 

Ака дэ міі на вук прэ па рат «Флу да-

ра бел», пры зна ны за ла тым стан-

дар там у ля чэн ні хра ніч най лім фа-

цы тар най лей ке міі. Ён пе ра ся гае 

па фар ма цэў тыч най чыс ці ні най-

леп шы ня мец кі ана лаг, а па кош-

це — у паў та ра ра за тан ней шы. 

Ака дэ мія на вук вый шла на пра-

мыс ло вую вы твор часць су праць-

пух лін ных прэ па ра таў но ва га па ка-

лен ня, пры чым гэ та поў ны шлях — 

ад атры ман ня суб стан цыі да га-

то вай ле ка вай фор мы. Ство ра ны 

бія тэх на ла гіч ны комп лекс, дзе ўжо 

асвое ны дзя сят кі най мен няў бія-

тэх на ла гіч най пра дук цыі.

Ад каз ва ю чы на пы тан не жур-

на ліс та «Звяз ды» аб апла це пра-

цы на ву коў цаў, Ула дзі мір Гу са-

коў кан ста та ваў, што яна іс тот на 

па вы сі ла ся (удвая і на ват утрая), 

асаб лі ва ў тых на ву коў цаў, якія 

ма юць гран ты і ўдзель ні ча юць у 

рэа лі за цыі роз ных пра ек таў. Указ 

Прэ зі дэн та № 467 па шы рыў пра вы 

кі раў ні коў бюд жэт ных на ву ко вых 

ар га ні за цый у рэ гу ля ван ні ўзроў-

ню апла ты ра бот ні каў і да зво ліў 

пры вя заць іх за роб кі да вы ні каў 

на ву ко вай дзей нас ці. На прык лад, 

у Ін сты ту це фі зі кі НАН ёсць ву чо-

ныя, якія атрым лі ва юць больш за 

ча ты ры ты ся чы руб лёў у ме сяц. 

За раз па ло ва з 14 на ву ко вых цэнт-

раў ін сты ту та про сіць кі раў ніц тва 

ака дэ міі да зво ліць па вы сіць та-

рыф ныя акла ды сва ім су пра цоў-

ні кам на 300 пра цэн таў.

Па сло вах стар шы ні Са ве та ма-

ла дых на ву коў цаў НАН Бе ла ру сі, 

на мес ні ка ды рэк та ра па на ву ко-

вай ра бо це Ін сты ту та агуль най і 

не ар га ніч най хі міі НАН Бе ла ру сі 

Анд рэя ІВАН ЦА, ра ней зар пла ты 

ма ла дых ву чо ных бы лі пры вя за ныя 

да стаў кі пер ша га та рыф на га раз-

ра ду, і ма лод шы на ву ко вы су пра-

цоў нік аль бо яго ста жор не маг лі 

атрым лі ваць больш вы со кі за ро бак 

на ват пры са май ак тыў най ра бо це. 

А ця пер з'я ві лі ся ін стру мен ты для 

ды фе рэн цы я цыі і сты му ля ван ня, і 

пры ўмо ве ўдзе лу ў тых ці ін шых 

пра ек тах ма ла ды спе цы я ліст мо жа 

атрым лі ваць ужо да ад ной ты ся чы 

руб лёў у ме сяц з вы ка ры стан нем 

ка э фі цы ен та ў 200 пра цэн таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

З на го дыЗ на го ды

АД ПАР ТА ТЫЎ НА ГА СУ ПЕР КАМ П'Ю ТА РА — АД ПАР ТА ТЫЎ НА ГА СУ ПЕР КАМ П'Ю ТА РА — 
ДА КАС МІЧ НА ГА СПА ДА РОЖ НІ КАДА КАС МІЧ НА ГА СПА ДА РОЖ НІ КА


