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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пра фе сій нае 
вы га ран не — за 20 га доў

З 1 ве рас ня да ра бо ты ва 
ўста но вах аду ка цыі пры сту пі лі 
6 283 ма ла дыя спе цы я ліс ты: з 
іх 4 352 за кон чы лі ВНУ, а 1 719 
— ся рэд нія спе цы яль ныя на ву-
чаль ныя ўста но вы. Акра мя та го, 
атры маць на кі ра ван не на пер-
шае пра цоў нае мес ца па жа да лі 
212 вы пуск ні коў, якія на ву ча лі ся 
за кошт улас ных срод каў.

— Як пра ві ла, ма ла дыя спе-
цы я ліс ты на кі роў ва юц ца на 
ра бо ту па мес цы жы хар ства 
баць коў — гэ та да зва ляе за ма-
ца ваць іх ва ўста но вах аду ка-
цыі пас ля двух га до вай ад пра-
цоў кі, змен шыць ад ток кад раў, 

а так са ма зняць жыл лё вую 
праб ле му, — за зна чыў Сяр гей 
Мас ке віч. — Упраў лен ня мі аду-
ка цыі і Ка мі тэ там па аду ка цыі 

Мін гар вы кан ка ма пра во дзіц ца 
мэ та на кі ра ва ная ра бо та па за-
ма ца ван ні пе да га гіч ных кад раў 
ва ўста но вах аду ка цыі, асаб лі ва 
ў тых, што раз ме шча ны ў сель-
скай мяс цо вас ці. У ка лек тыў-
ных да га во рах уста ноў аду ка цыі 
пра ду гле джа ны за ха ды ма тэ-
ры яль на га сты му ля ван ня ма-
ла дых спе цы я ліс таў, част ко вая 
кам пен са цыя апла ты за арэн ду 
жыл ля, ар га ні за цыя бяс плат на га 
пад во зу ці част ко вая кам пен са-
цыя за пра езд да мес ца ра бо ты. 
Так са ма ро бяц ца за ха ды па ака-
зан ні пе да га гіч ным ра бот ні кам 
да па мо гі ў вы ра шэн ні жыл лё вых 
пы тан няў. Так, сё ле та больш як 
150 пе да го гаў па він ны атры маць 
служ бо вае жыл лё.

Змя ня юць мес ца ра бо ты пас-
ля за вяр шэн ня тэр мі ну раз мер-
ка ван ня ўся го 7-8 пра цэн таў ма-
ла дых пе да го гаў.

— Фак тыч на раз мо ва ідзе 
пра ўнут ра ную ця ку часць кад-

раў у са мой сіс тэ ме, — пад-
крэс ліў Сяр гей Мас ке віч, — гэ та 
азна чае, што пас ля двух га доў 
ад пра цоў кі аба вяз ко ва га раз-
мер ка ван ня ма ла ды спе цы я ліст 
мя няе, на прык лад, сель скую 
шко лу на шко лу ў го ра дзе, або 
ад ну шко лу на дру гую. А вось 
з сіс тэ мы аду ка цыі ад ток кад-
раў не вя лі кі — асноў ная част ка 
пад рых та ва ных на стаў ні каў за-
ста юц ца ў гэ тай сфе ры. Праў да, 
у аб са лют най боль шас ці на стаў-
ні каў, па ацэн цы спе цы я ліс таў, 
пас ля 20-25 га доў пе да га гіч най 
пра цы рэ гіст ру ец ца пра фе сій нае 
вы га ран не...

Но выя за роб кі 
пры но вых на груз ках

Як вя до ма, з 1 ве рас ня ад на-
ча со ва з па вы шэн нем та рыф ных 
ста вак асоб ным ка тэ го ры ям пе-
да га гіч ных ра бот ні каў бы ла па-
вы ша на і нор ма пе да га гіч най 
на груз кі на стаў ку — з 18 да 20 
га дзін.

— Па вод ле ін фар ма цыі, атры-
ма най ад упраў лен няў аду ка цыі 
абл вы кан ка маў і Ка мі тэ та па аду-
ка цыі Мін гар вы кан ка ма, па ве лі-
чэн не пе да га гіч най на груз кі не 
па цяг ну ла за са бой зваль нен не 
пе да га гіч ных ра бот ні каў, — пад-
крэс ліў мі ністр аду ка цыі. — Ва 
ўста но вах агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі больш як 96% пе да-
го гаў пра цу юць з на груз кай 20 і 
больш га дзін на ты дзень. Ня поў-
ная ву чэб ная на груз ка ўста наў лі-
ва ла ся толь кі пры на яў нас ці зго-
ды ра бот ні ка ці па за явах ра бот-
ні каў, якія з тых ці ін шых пры чы н 
не мо гуць вы кон ваць на груз ку ў 
поў ным аб' ёме. Больш за па ло ву 
з тых, хто пра цуе на ня поў ную 

стаў ку, — гэ та асо бы, якія да сяг-
ну лі пен сій на га ўзрос ту.

Да рэ чы, ме на ві та дзя ку ю чы пе-
да го гам-пен сі я не рам і сту дэн там 
ста рэй шых кур саў час та ўда ец ца 
за кры ваць ва кан сіі, што ма юц ца ў 
шко лах. Мі ністр аду ка цыі кан ста-
та ваў, што ў асоб ных уста но вах 
не ха пае на стаў ні каў фі зі кі, ма тэ-
ма ты кі, ін фар ма ты кі. Для ста лі цы 
ак ту аль ная праб ле ма з кам плек-
та ван нем пе да га гіч ны мі кад ра мі 
па чат ко вай шко лы, што аб умоў ле-
на дэ ма гра фіч най сі ту а цы яй. Так, 
за апош нія тры га ды коль касць 
па чат ко вых кла саў у ста лі цы па-

вя лі чы ла ся на 133. Не ха пае і вы-
ха валь ні каў у дзі ця чых сад ках.

— Не ма гу ска заць, што не-
да хоп 300—350 спе цы я ліс таў 
— гэ та вя лі кая праб ле ма для 
ста лі цы, але ўсё роў на не за ў -
ва жаць яе мы не мо жам, — 
му сіў кан ста та ваць мі ністр. — 
Тым больш што ў ста лі цы для 
ма ла дых лю дзей ня ма праб ле-

мы знай сці са бе больш вы со ка-
аплат ную пра цу.

Пе да го гі ка — 
не «за па сны аэ ра дром» 
для ня ўдач ні каў

З 1 лі пе ня та рыф ныя стаў кі 
вы ха валь ні каў бы лі па вы ша ны 
на 25%, што пры вя ло да рос ту іх 
за ра бот най пла ты ў ся рэд нім на 
12-13%. Гэ та ня знач ныя ліч бы... 
Та му па вы шэн не за роб каў ра-
бот ні кам дзі ця чых сад коў вель мі 
вост ра ста іць на па рад ку дня. І, 
як па абя цаў мі ністр аду ка цыі, да 
кан ца бя гу ча га го да ў сіс тэ ме да-

школь най аду ка цыі ад бу дзец ца 
яшчэ ад но па вы шэн не за роб каў. 
Кан крэт ных ліч баў ён не агу чыў, 
пад крэс ліў шы толь кі, што «за роб-
кі ўзрас туць іс тот на». Між ін шым, 
на яшчэ ад но па вы шэн не за роб-
каў да кан ца го да мо гуць спа дзя-
вац ца і школь ныя на стаў ні кі...

Ад каз ва ю чы на пы тан не жур-
на ліс таў на конт ажыц цяў лен ня за-
ха даў, якія б пры цяг ну лі на пе да-
га гіч ныя спе цы яль нас ці мо ладзь, 
Сяр гей Мас ке віч за зна чыў, што 
«нам не прос та трэ ба за поў ніць 
бюд жэт ныя мес цы вы пад ко вы мі 
людзь мі, якія паз ней бу дуць ад-
лі ча ны ці не збі ра юц ца звяз ваць 
сваю бу ду чы ню з пе да го гі кай».

— На стаў ні кам мо жа быць да-
лё ка не кож ны. Та му нас ці ка вяць 
та кія за ха ды, якія б да зво лі лі за лу-
чыць у пе да га гіч ныя ВНУ і на пе да-
га гіч ныя спе цы яль нас ці най больш 
да стой ных. Бу дзем ду маць, што 
зра біць, каб на пе да го гі ку звяр ну лі 
сваю ўва гу і ме да ліс ты, і пе ра мож-
цы алім пі яд. Але нам важ на, каб і 
са мі пе да го гі па зі цы я на ва лі ся бе 
ў гра мад стве так, каб іх па ва жа-
лі і ца ні лі. Дзяр жа ва да па мо жа з 
за роб ка мі, але і са мі пе да го гі па-
він ны дэ ман стра ваць знач насць і 
важ насць сва ёй ра бо ты. І не толь кі 
праз ін сты тут рэ пе ты тар ства, — 
пад крэс ліў мі ністр

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Па лі тыч нае жыц цё 
на Бе ла ру сі хоць і 
мае до сыць спа кой-
ны ха рак тар, ад нак 
усё ж ідзе сва ёй 
ха дой, што пра дык-
та ва на нор ма мі вы-
бар ча га за ка на даў-
ства. На блі жа юц ца 
дзве буй ныя элек-
та раль ныя кам па ніі: 
вы ба ры ў мяс цо выя 
Са ве ты дэ пу та таў у 
2014 го дзе і Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь у 2015-м. 
Вя до ма, што да гэ тых па-
дзей пра яў ля юць ці ка васць 
і ак ты ві зу юц ца як па лі тыч-
ныя сі лы, што дзей ні ча юць 
на тэ ры то рыі на шай кра і ны, 
так і за меж ныя гуль цы, аба-
зна ныя ў бе ла рус кай сі ту-
а цыі.

Пры чы на ня ўдач апа зі цыі
Гэ тым ра зам ак тыў ны ўдзел у 

вы бар чых спа бор ніц твах га то вы 
пры няць (праў да, не ўсе) і апа-
не нты дзей най ула ды. Так, шэ-
раг пар тый і па лі ты каў аб вяс ці лі 
аб ства рэн ні «гра ма дзян ска га 
аль ян су за спра вяд лі выя вы ба-
ры «Та ла ка». Ад нак ужо ця пер 
мож на ра біць сум ныя пра гно зы, 
што бу ду чая кам па нія не ста не 
для Бе ла ру сі свя там пар ла мен-
та рыз му, а зноў бу дзе асві ста ная 
і ашаль ма ва ная з бо ку прад стаў-
ні коў ра ды каль най апа зі цыі. Ме-
на ві та да та кіх вы сноў пры во дзіць 
ана ліз ста тут ных мэт ство ра на га 
«аль ян су» і пуб лі ка цый яго но вых-
ста рых лі да раў.

У якас ці асноў най за да чы па-
лі тыч най ка а лі цыі, фар маль на 
ство ра най пад вы ба ры, ба чыц ца 
зу сім не за ва ё ва сім па тый элек-
та ра ту і не пе ра мо га ў кам па ніі, а 
«устранение режима», бо, згод на 
з дум кай ад на го з лі да раў «Та ла-
кі» Ана то ля Ля бедзь кі, «диалог не 
воз мо жен». Зра зу ме ла, што ні я-
кай не бяс пе кі для дзей на га кан-
сты ту цый на га ла ду па лі тыч ныя 
сі лы, што ма юць су куп ную па пу-
ляр насць у ме жах ста тыс тыч най 

па мыл кі, не ўяў ля юць, 
ад нак, на па чат ку ста-
вя чы са бе мэ ты, ма ла 
звя за ныя з цы ві лі за-
ва най па лі тыч най ба-
раць бой, яны ўжо за-
га дзя рых ту юць гле бу 
для апраў дан ня ўлас-
най па ра зы, сла бас ці 
і хі баў «ад сут нас цю 
дэ ма кра тыі», «ціс-
кам» ды ін шы мі праб-
ле ма мі.

Да рэ чы, па лі тыч ная на ву-
ка свед чыць, што мэ ты лік ві да-
цыі дзяр жаў на га ла ду не мо гуць 
быць за да ча мі па лі тыч най апа зі-
цыі, гэ та — уста ноў кі для рэ ва-
лю цы я не раў. А для рэ ва лю цыі, як 
вя до ма, па трэб на рэ ва лю цый ная 
сі ту а цыя і рэ ва лю цый ная ар га ні-
за цыя. Зы хо дзя чы з та го, што ні 
пер ша га, ні дру го га на Бе ла ру сі 
ня ма і не прад ба чыц ца, а сваю 
«рэ ва лю цый ную» ры то ры ку лі-
да ры апа зі цыі мас кі ру юць ле-
галь ным па лі тыч ным жу пе лам у 
вы гля дзе пар тый ных струк тур, 
то та кая лі нія ўво гу ле вы гля дае 
бес сэн соў най дзіў най мя шан кай. 
Ад нак, як вы ні кае з ана лі зу гэ тай 
стра тэ гіі, мож на па пя рэд не зда-
га дац ца, што пас ля та кія па лі ты кі 
ўсе свае на ма ган ні пры кла дуць 
для рас паў сюдж ван ня не га тыў най 
ін фар ма цыі па-за ме жа мі кра і ны, 
не пры знан ня вы ні каў вы бар чай 
кам па ніі на За ха дзе і гэ тым са-
мым ства рэн ня пэў ных між на-
род ных праб лем для Бе ла ру сі ў 
ад но сі нах з ЕС і ЗША.

Ці ка ва, што боль шасць апа-
зі цый ных струк тур дэк ла ру юць 
пры хіль насць да еў ра ін тэг ра цыі, 
ад нак на прак ты цы ро бяць усё 
маг чы мае для су праць дзе ян ня 
зно сі нам Бе ла ру сі з ін шы мі кра-
і на мі Еў ро пы. Па мыл ко ва ці зна-
рок пе ра но ся чы сваё стаў лен не 
да асо бы Прэ зі дэн та на на цы я-
наль ныя ін та рэ сы кра і ны, та кія 
дзея чы па тра бу юць «знеш няй 
іза ля цыі» Бе ла ру сі, эка на міч-
ных санк цый су праць ай чын най 
пра мыс ло вас ці і біз не су, зры ву 
між на род ных спар тыў ных спа-
бор ніц тваў. Так і атрым лі ва ец ца, 
што па фак це апа зі цыя апа ні руе 

не дзейснай ула дзе, а ўся му бе ла-
рус ка му гра мад ству, на ўмыс на ці 
з пры чын па лі тыч най блі за ру кас ці 
іг рае на ру ку на шым эка на міч ным 
кан ку рэн там.

Ме на ві та та кая ды сі дэнц кая, 
ан ты дзяр жаў ная ло гі ка па во дзін, 
а не «ціск і рэ прэ сіі», ля жыць у 
асно ве не па пу ляр нас ці і не га тыў-
на га стаў лен ня да апа зі цый ных 
струк тур як ся род шы ро кіх ко лаў 
гра мад ства, так і ў шэ ра гах прад-
стаў ні коў фі нан са ва-па лі тыч най 
элі ты. Та му ўжо сён ня, на са мым 
стар це «Та ла кі», мож на з пэў нас-
цю прад ка заць яе фі нал: зу сім не 
за ўва жа ная вы бар шчы ка мі-бе-
ла ру са мі, але з вэр ха лам і трэс-
кам раз рэ кла ма ва ная за мя жой, 
чар го вая апа зі цый ная ка а лі цыя 
знік не ў ня быт, як і яе па пя рэд-
ні кі — роз ныя «пя цёр кі», «дзя-
сят кі», «бай ко ты» ды «на род ныя 
схо ды».

Як му сіць вы гля даць 
па лі тыч нае по ле?

Між тым на яў насць апа зі цыі, яе 
пры сут насць у па лі тыч ным пра цэ-
се з'яў ля ец ца не ад' ем най част кай 
кла січ най дзяр жаў най кан струк-
цыі, ад ным з важ кіх па каз чы каў 
дэ ма кра тыі і раз віц ця гра мад ства. 
Ме на ві та па лі тыч ная элі та, што 
заўж ды скла да ец ца з прад стаў ні-
коў ула ды і апа зі цыі, за бяс печ вае 
бес пе ра бой насць, пе ра ем насць і 
ўстой лі васць дзяр жаў на га раз віц-
ця, не за леж на ад лю бых ва ган няў 
на стро яў гра мад ства. Та кую са-
цы яль ную ма дэль мож на за раз 
на зі раць у Ра сіі, ЗША, Вя лі ка бры-
та ніі, раз ві тых кра і нах Еў ра пей-
ска га са ю за. Рэс пуб лі ка Бе ла русь 
— па раў наль на ма ла дая дзяр жа-
ва, і пы тан не фарм іра ван ня па лі-
тыч най элі ты, ства рэн не ад па вед-
най пра сто ры і пра цэ су, для нас 
вель мі ак ту аль нае.

У гэ тых умо вах до сыць ці ка-
ва раз гле дзець по ле ай чын най 
па лі ты кі, мес ца на ім апа зі цыі і 
сіс тэм ных пар тый ды вы зна чыць 
асноў ныя праб лем ныя пы тан ні. 
Без умоў на, най больш моц най фі-
гу рай з'яў ля ец ца дзей ны кі раў нік 
дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка, 

што знай шло сваё ад люст ра ван-
не як у гра мад скіх на стро ях, так 
і ў нор мах за ка на даў ства, дзе 
пра ду гле джа ны вель мі шы ро кія 
паў на моц твы прэ зі дэн та. А вось 
гра мад ская ро ля і ва га па лі тыч-
ных пар тый на са мрэч вель мі ня-
знач ная. Пры чым, ка лі мар гі на лі-
за цыя апа зі цый ных струк тур пра-
ма аб умоў ле на іх ра ды каль ны мі 
па во дзі на мі, то пра дзяр жаў ніц кія 
пар тыі прос та згу бі лі ся на фо не 
ха рыз мы бе ла рус ка га лі да ра. 
На прык лад, па пу ляр насць най-
больш моц най не ка лі Ка му ніс тыч-
най пар тыі Бе ла ру сі змен шы ла ся 
больш чым у 50 ра зоў — з 52% у 
1990 го дзе да 0,9% у 2012-м.

Па доб на на тое, што, зна хо-
дзя чы ся за спі най Прэ зі дэн та, та-
кія ар га ні за цыі сха ва лі ся, ні бы та 
ва ўтуль ным до мі ку, і не зу сім па-
спя ва юць за хо дам пра цэ су, та му 
і аказ ва юц ца не за па тра ба ва ныя 
гра мад ствам, што не га тыў на ад-
люст роў ва ец ца на ўзроў ні па лі-
тыч най куль ту ры бе ла ру саў. Як 
па каз ва юць апы тан ні, толь кі 4% 
гра ма дзян лі чаць, што ўдзел у 
па лі тыч ным жыц ці мо жа ней кім 
чы нам паў плы ваць на іх улас ны 
лёс. Як ба чым, бе ла рус кая па-
літ ра до сыць бед ная, за вя за ная 
вы ключ на на асо бу кі раў ні ка 
дзяр жа вы, што ня се ўвесь ця жар 
пуб ліч най па лі ты кі і з'яў ля ец ца 
амаль адзі ным аб' ек там як гра-
мад скай лю бо ві, так і кры тыч ных 
стрэ лаў.

Між тым, та кая сі ту а цыя не-
дас ка на лая, бо не га ран туе ад-
на знач най устой лі вас ці дзяр жа-

вы ў доў га тэр мі но вай перс пек-
ты ве. Па лі тыч ная на ву ка, акра-
мя мар гі наль най ра ды каль най 
апа зі цыі, ве дае яшчэ і апа зі цыю 
кан струк тыў ную, сіс тэм ную, што 
па дзя ляе агуль на пры ня тыя каш-
тоў нас ці, але мае свае ад мыс ло-
выя ці ка выя пра гра мы раз віц ця. 
Ме на ві та па доб най аль тэр на тыў-
най дум кі і бра куе ай чын на му 
па лі тыч на му пра цэ су, ад нак 
ні ад куль, на пус тым мес цы, та-
кія іні цы я ты вы на ўрад ці мо гуць 
уз нік нуць. Мэ та згод ным быў бы 
шэ раг дзяр жаў ных за ха даў па 
пад трым цы гра мад ска га і па лі-
тыч на га сек та ра Бе ла ру сі. Гэ та 
мо жа быць ства рэн не прак ты кі 
дзяр жаў на га фі нан са ван ня сіс-
тэ мы па лі тыч ных пар тый згод на 
з на яў нас цю прад стаў ні коў у вы-
бар ных ор га нах ула ды (як гэ та 
ёсць у Поль шчы, Ра сіі ды ў шмат 
якіх ін шых кра і нах) або раз мер-
ка ван не да па мо гі пад перс пек-
тыў ныя пра ек ты, як гэ та ро біц ца, 
на прык лад у Эс то ніі, Фін лян дыі 
ці Ні дэр лан дах.

Та кая прак ты ка з бо ку дзяр-
жа вы цал кам па зба віць гле бы 
на шых за меж ных кры ты каў і 
ад на знач на па зі тыў на паў плы-
вае на ўнут ра ную куль ту ру гра-
мад ства, ство рыць да дат ко выя 
стрыж ні ўстой лі вас ці бе ла рус кай 
са цы яль на-эка на міч най ма дэ лі. 
Так са ма по бач з за ха да мі па 
ства рэн ні ме ха ніз маў дзяр жаў-
най пад трым кі «трэ ця га сек та-
ра» ба чыц ца мэ та згод ным упа-
рад ка ван не за меж ных да та цый 
на бе ла рус кую па лі ты ку, кштал ту 
ра сій скіх нор маў аб «за меж ных 
аген тах». Та кія за ка на даў чыя 
вы сіл кі спы няць прак ты ку асоб-
ных знеш ніх суб' ек таў па лі ты кі 
па рэа лі за цыі сва іх ін та рэ саў на 
бе ла рус кай зям лі з вы ка ры стан-
нем ай чын ных па лі тыч ных гас-
тар бай та раў.

На мой по гляд, бе ла рус кі дзяр-
жаў ны пра ект да спеў да ства рэн-
ня якас най па лі тыч най сіс тэ мы.

Аляк сандр ШПА КОЎ СКІ,
ды рэк тар ін фар ма цый на-

асвет ніц кай уста но вы «Ак ту аль ная 
кан цэп цыя», па лі то лаг.

На парадку дняНа парадку дня  ��

ЯКІ ЗА КО НА ПРА ЕКТ 
ВО СЕНЬ СКАЙ СЕ СІІ 

БОЛЬШ ЗА ЎСЁ АДА Б'ЕЦ ЦА 
НА ЖЫЦ ЦІ БЕ ЛА РУ САЎ?

Сён ня ў бе ла рус кім пар ла мен це па чы на ец ца чар го вая, трэ цяя 
для пар ла мен та ры яў гэ та га склі кан ня се сія. На пя рэ дад ні гэ-
тай па дзеі мы за пы та лі ся ў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў 
аб тым, ча го яны ча ка юць ад блі жэй шых ме ся цаў сва ёй пра-
цы. А так са ма па пра сі лі іх вы лу чыць най больш важ ныя, на іх 
суб' ек тыў ны по гляд, за ко на пра ек ты, якія бу дуць раз гля дац ца 
пад час блі жэй шых па ся джэн няў.

Вік тар РУ САК, на мес нік стар шы ні Па-
ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па 
на цы я наль най бяс пе цы:

— Мне на та кое пы тан не ад ка заць вель мі 
цяж ка. Я усё ж та кі з'яў ля ю ся пры хіль ні кам 
дум кі, што нар ма тыў на-пра ва вая ба за лю бой 
кра і ны — гэ та су куп насць за ко наў. Га лоў ны 
за ко на пра ект цяж ка вы лу чыць, за вы клю-
чэн нем, маг чы ма, Кан сты ту цыі Бе ла ру сі. Ва 
ўсім ас тат нім неш та асноў нае ад зна чыць не-
маг чы ма, бо кож ны за ко на пра ект мае сваю 
вар тасць.

Для на шай ка мі сіі асаб лі ва ці ка вы мі бу-
дуць зме ны, што пла ну ец ца ўнес ці ў За кон 
аб пра хо джан ні вай ско вай служ бы. Ад нак і гэ ты аб ноў ле ны за кон 
ста не толь кі ад ной цаг лі най у вя лі кай сіс тэ ме бе ла рус кай на цы я-
наль най бяс пе кі.

Аляк сандр МЯ КІН НІК, на мес нік стар шы-
ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па бюд жэ це і фі нан сах:

— У цэ лым гэ тая се сія бу дзе вель мі на-
сы ча най. З па чат ку чэр ве ня дэ пу та ты ў сва іх 
ка мі сі ях па пра ца ва лі вель мі плён на, і на трэ-
цяй се сіі су мар на бу дзе раз гля дац ца больш 
за 60 да ку мен таў.

Для на шай ка мі сіі, на пэў на, га лоў ным сё-
ле та бу дзе фар мі ра ван не рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту на 2014 год. Гэ та вель мі важ ны да-
ку мент, па вод ле яко га ўся кра і на бу дзе жыць 
цэ лы год. Акра мя яго, мож на ад зна чыць уня сен не змен у Пад атко вы 
ко дэкс Бе ла ру сі. Бо дзей насць гэ та га за ко на пра ек та так са ма бу дзе 
ад бі вац ца на ўсіх гра ма дзя нах кра і ны. Для мно гіх ці ка вы мі бу дуць і 
зме ны, што пла ну ец ца ўнес ці ў За кон аб каш тоў ных ме та лах і каш-
тоў ных ка мя нях. Ад нак га лоў ны, я ду маю, усё ж та кі бюд жэт.

Але на БЕ РАС НЁ ВА, член Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па дзяр жаў-
ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
і рэг ла мен це:

— Цэнт раль най па дзе яй усёй трэ цяй се сіі 
бу дзе пры няц це рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту на 
2014 год. У раз гля дзе най важ ней ша га да ку-
мен та, у якім вы кла дзе на кан цэп цыя да хо даў 
і вы дат каў дзяр жа вы, я пры маю ўдзел дру гі 
раз, а вось у фар мі ра ван ні яго — упер шы ню. 
Вель мі важ на, што пра па но вы, вы ка за ныя 
дэ пу та та мі пад час пад рых тоў кі яшчэ да афі-
цый на га ўня сен ня да ку мен та ў Па ла ту прад-
стаў ні коў, бы лі ўлі ча ны рас пра цоў шчы ка мі.

Ка мі сія, у склад якой ува хо джу, пра па нуе раз гле дзець на трэ цяй 
се сіі ча ты ры за ко на пра ек ты, якія ў тым лі ку да ты чац ца ўня сен ня 
па пра вак у не ка то рыя за ко ны па пы тан нях пра вя дзен ня вы ба раў і 
рэ фе рэн ду маў і двух між на род ных да га во раў. У пры ват нас ці, ра-
ты фі ка цыі Па гад нен ня па між ура дам Бе ла ру сі і ўра дам Тур цыі аб 
уза ем най ад ме не віз да зво ліць ак ты ві за ваць су пра цоў ніц тва з гэ тай 
кра і най у сфе ры біз не су, на ву кі і ту рыз му. Пас ля пры няц ця гра ма-
дзя не Бе ла ру сі змо гуць зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі Тур цыі на пра ця гу 
30 дзён, не афарм ля ю чы ві зы.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ

�

БЕ ЛА РУС КАЯ ПА ЛІ ТЫ КА: АК ТУ А ЛІІ І БУ ДУ ЧЫ НЯ

Ме на ві та та кая ды сі дэнц кая, 
ан ты дзяр жаў ная ло гі ка 
па во дзін, а не «ціск 
і рэ прэ сіі», ля жыць 
у асно ве не па пу ляр нас ці 
і не га тыў на га стаў лен ня 
да апа зі цый ных струк тур 
як ся род шы ро кіх ко лаў 
гра мад ства, так і ў шэ ра гах 
прад стаў ні коў 
фі нан са ва-па лі тыч най элі ты.

Сак ра та ры ят Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь вы каз вае глы бо кія спа чу ван ні са вет ні ку-кан-
суль тан ту ўпраў лен ня апе ра тыў на-ана лі тыч най і ін фар ма цый най 
ра бо ты До маш На тал лі Ле а ні даў не ў су вя зі з на пат каў шым яе 
вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

«НА СТАЎ НІ КАМ МО ЖА БЫЦЬ 
ДА ЛЁ КА НЕ КОЖ НЫ»

«Па ве лі чэн не пе да га гіч най на груз кі не па цяг ну ла за 
са бой зваль нен не пе да га гіч ных ра бот ні каў. Ва ўста но вах 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі больш як 96% пе да го гаў 
пра цу юць з на груз кай 20 і больш га дзін на ты дзень. 
Ня поў ная ву чэб ная на груз ка ўста наў лі ва ла ся толь кі пры 
на яў нас ці зго ды ра бот ні ка».

Мі ністр аду ка цыі па абя цаў, што да кан ца бя гу ча га го да 
ў сіс тэ ме да школь най аду ка цыі ад бу дзец ца яшчэ ад но 
па вы шэн не за роб каў. Кан крэт ных ліч баў ён не агу чыў, 
пад крэс ліў шы толь кі, што «за роб кі ўзрас туць іс тот на». 
Між ін шым, на яшчэ ад но па вы шэн не за роб каў да кан ца 
го да мо гуць спа дзя вац ца і школь ныя на стаў ні кі...

Ар га ні за та рам фо ру му, які 
пра хо дзіць у роз ных кра і нах, 
ста лі На за рба еў Уні вер сі тэт, 
На цы я наль ны ана лі тыч ны цэнтр 
(Ка зах стан) і аме ры кан ская па 
па хо джан ні транс на цы я наль-
ная кан са лтын га вая кам па нія 
Сеntеnnіаl Grоuр. Пер шае та кое 
ме ра пры ем ства прай шло ў 2005 
го дзе ў Окс фар дзе, і з тых ча соў 
фо рум стаў прэ стыж най і ўплы-
во вай пля цоў кай для аб мер-
ка ван ня праб лем і перс пек тыў 
эка на міч на га раз віц ця ў роз ных 
рэ гі ё нах све ту. У клуб удзель ні-
каў фо ру му ўва хо дзяць бы лыя 
прэ зі дэн ты і прэм' ер-мі ніст ры 
роз ных дзяр жаў, не ка то рыя з 
якіх пры ня лі ўдзел у ця пе раш-
нім па ся джэн ні (Эхуд Оль мерт, 
Із ра іль; Аляк сандр Квась неў скі, 
Поль шча; Ра ма на Про дзі, Іта лія; 
Аль фрэд Гу зен ба у эр, Аў стрыя; 
Хор хе Кі ро га, Ба лі вія).

Ка зах стан упер шы ню стаў 
пры ма ю чым бо кам фо ру му. І 
для гэ тай кра і ны ар га ні за цыя па-
доб на га ме ра пры ем ства ста ла 
маг чы мас цю гуч на за явіць пра 
свае геа эка на міч ныя і па лі тыч-
ныя да ма ган ні. Дзя ку ю чы бліс-
ку чай пра цы апе ра та ра фо ру-
му — ар га ні за цый най ка ман ды 
Еў ра зій ска га ме дыя-фо ру му, які 
на пра ця гу мно гіх га доў пра во-
дзіц ца пад эгі дай Да ры гі На за р -
ба е вай, — гэ тая за ду ма бы ла 
цал кам рэа лі за ва на.

У кан цэнт ра ва ным вы гля дзе 
стра тэ гіч ныя на прам кі раз віц ця 
Ка зах ста на бы лі вы кла дзе ны ў 
«Стра тэ гіі-2050», якую агучыў  
прэ зі дэнт Нур сул тан На за рба еў 
у хо дзе зва ро ту да на ро да і пар-
ла мен та ў снеж ні 2012 го да, а 
так са ма прад ста віў між на род най 
су поль нас ці ў рам ках фо ру му. У 
ад па вед нас ці з гэ тым да ку мен-
там Ка зах стан мае на мер да 
2050 го да ўвай сці ў трыц цат ку 
най больш раз ві тых кра ін све-
ту. Рэа лі за цыя та кой стра тэ гіі 
пра ду гледж вае ак цэнт на ся мі 
клю ча вых на прам ках раз віц ця: 
ства рэн не і ўма ца ван не ін сты-
ту таў, удзел у рэ гі я наль най і гла-
баль най эка на міч най ін тэ гра цыі, 
раз віц цё ча ла ве ча га ка пі та лу, 
ства рэн не эка но мі кі ве даў, тэ-
ры та ры яль нае раз віц цё шля хам 
ства рэн ня двух буй ных га рад-
скіх цэнт раў і сет кі «ра зум ных» 
эка по лі саў, раз віц цё энер ге ты кі 
і энер га збе ра жэн ня і раз віц цё зя-
лё ных тэх на ло гій.

Та кое ам бі цый нае ба чан не за-
дач на цы я наль на га раз віц ця, без у -
моў на, з'яў ля ец ца яр кім пры кла-
дам стра тэ гіч на га пла на ван ня ў 
зу сім ма ла дой кра і не. Ка зах стан, 
аба пі ра ю чы ся на ўжо ство ра ную 
эка на міч ную ба зу і тры ва лы, ста-
біль ны экс парт вуг ле ва да ро даў, 
спра буе не ста яць на мес цы і раз-
ві вац ца ды на міч на.

Ся род роз ных вы мя рэн няў 
аб мер ка ван ня «Стра тэ гіі-2050» 
для мя не вя ліз ны ін та рэс уяў-
ля ла раз мо ва аб тых умо вах 
до сту пу ў эліт ны клуб дзяр жаў, 
якія па ві нен пры няць Ка зах стан. 
Бо з па доб ны мі (і ва ўся кім ра зе 
— не больш спры яль ны мі) ін сты-
ту цы я наль ны мі рам ка мі ў сва ім 
раз віц ці мо жа су тык нуц ца і са ма 
Бе ла русь.

Перш за ўсё, вель мі ці ка вы мі 
ў дак ла дзе Нур сул та на Назар-
ба е ва бы лі па зі цыі, звя за ныя, па 

сут нас ці, з доб-
ра ах вот ным са-
ма аб ме жа ван нем эка на міч на га 
рос ту.

Па-пер шае, ка зах стан скі лі-
дар аб вяс ціў аб тым, што зда бы-
ча наф ты ў рэс пуб лі цы да 2050 
го да не бу дзе пе ра вы шаць 2 млн 
ба рэ ляў за су ткі для та го, каб 
за бяс пе чыць устой лі васць наф-
та вай га лі ны кра і ны.

Па-дру гое, пры вы ба ры клю-
ча вых на прам каў эка на міч на га 
раз віц ця Нур сул тан На за рба еў 
зра біў ак цэнт на раз віц ці аль-
тэр на тыў най энер ге ты кі, якая 
да кан ца па зна ча на га пе ры я ду 
па він на да ваць да 50% усёй ге-
не ра ва най элект ра энер гіі ў энер-
га ба лан се кра і ны. Пры чым, як 
бы ло зра зу ме ла з кан тэкс ту, 
га вор ка не ідзе аб пры мя нен ні 
атам най энер ге ты кі.

Па-трэ цяе, ка жу чы аб пра мыс-
ло вым раз віц ці, ка зах стан скі лі-
дар ад зна чыў, што прый шоў час 
«спы ніц ца і па гля дзець», якія 
вы твор час ці вар та раз ві ваць у 
Ка зах ста не, а якія — не. Ся род 
пер шых бы лі на зва ныя вы со ка-
тэх на ла гіч ныя вы твор час ці ў не-
за ня тых гла баль ных ні шах: чыс-
тая энер ге ты ка, ро ба та тэх ні ка, 
на на тэх на ло гіі, аэ ра кас міч ная 
пра мыс ло васць, ген ная ін жы не-
рыя. Ха рак тэр на, што ў гэ тым шэ-
ра гу ня ма пра па ноў аб раз віц ці 
атам най энер ге ты кі, ня гле дзя чы 
на на яў насць у Ка зах ста не за па-
саў ура ну. Так са ма ня ма пры яры-
тэт най стаў кі на ма шы на бу да ван-
не і ства рэн не ўлас най стан ка ін-
стру мен таль най ба зы.

Ві да воч на, та кая спе цы фі ка 
вы ба ру пры яры тэ таў на цы я-
наль на га раз віц ця Ка зах ста на 
ад люст роў вае, у пер шую чар гу, 
ін сты ту цый ныя ўмо вы, якія іс-
ну юць на гла баль ным уз роў ні. 
Ста вя чы за да чу ўва хо джан ня ў 
топ-30 раз ві тых кра ін све ту, 
Аста на, без умоў на, ра зу мее пад 
гэ тым не прос та коль кас ны рост 
тых ці ін шых па каз чы каў да ад-
па вед на га ўзроў ню. Га вор ка ідзе 
ме на ві та пра ўва хо джан ні ў эліт-
ны гла баль ны клуб, што пра ду-
гледж вае ад па вед нае пры знан не 
рэ гі я наль най і су свет най ро лі Ка-

зах ста на з бо ку вя ду чых на цы-
я наль ных і транс на цы я наль ных 
суб' ек таў су час на га све ту.

Асаб лі вае мес ца ў аб мер ка-
ван ні перс пек тыў раз віц ця Ка зах-
ста на да 2050 го да зай мае тэ ма 
еў ра зій скай ін тэ гра цыі. Цэ лы шэ-
раг вы со ка па стаў ле ных за ход ніх 
экс пер таў вы ка за лі свае су мнен ні 
ў мэ та згод нас ці рэа лі за цыі еў ра-
зій ска га ін тэ гра цый на га пра ек та 
ва ўмо вах да лу чэн ня Аста ны да 
СГА. Маў ляў, на вош та вам Еў-
ра зій скі са юз, ка лі ўсе пы тан ні 
мож на вы ра шыць у рам ках СГА 
і двух ба ко вых па гад нен няў.

Ад нак Нур сул тан На за рба-
еў агу чыў праг ма тыч ны і муд ры 
па ды ход да вы ра шэн ня гэ та га 
пы тан ня. Па сло вах лі да ра Ка-
зах ста на, еў ра зій ская ін тэ гра цыя 
не аб ход ная, у тым лі ку, як пра цэс 
пад рых тоў кі эка но мі кі РК да ўступ-
лен ня ў СГА. Шэ раг ка зах стан скіх і 
постса вец кіх экс пер таў ад зна чы лі 
так са ма, што еў ра зій скія ін тэ гра-
цый ныя струк ту ры ма юць больш 
шы ро кі функ цы я нал, чым СГА, і 
ўклю ча юць Еў ра зій скі банк раз-
віц ця, Ан ты кры зіс ны фонд і ін шыя 
ін сты ту ты, не аб ход ныя для ар га-

ні за цыі паў на вар тас на га раз віц ця 
эка но мі кі. Вель мі ці ка выя дум кі на-
конт еў ра зій скай ін тэ гра цыі вы ка-
заў ды рэк тар Цэнт ра ін тэ гра цый-
ных да следа ван няў Еў ра зій ска га 
бан ка раз віц ця Яў ген Ві на ку раў, 
які пад крэс ліў ро лю ганд лю, ін вес-
ты цый і інф ра струк ту ры ў ін тэ гра-
цый ных пра цэ сах.

На пры кла дзе Ка зах ста на 
мы ба чым ці ка вы ўзор та го, як 
фар му лю юц ца і пра соў ва юц ца 
на цы я наль ныя ін та рэ сы ў стра-
тэ гіч най перс пек ты ве. Як ві даць 
з вы кла дзе на га вы шэй, гэ ты 
пра цэс не мае ні я ка га да чы нен-
ня да ва люн та рыз му і за сна ва ны 
на глы бо кім ра зу мен ні іс ну ю ча-
га гла баль на га і рэ гі я наль на га 
кан тэкс ту. Гэ тая са ма стой ная 
гуль ня ма ла дой дзяр жа вы з гла-
баль най су поль нас цю абя цае як 
свае вы га ды, так і свае вы дат кі. 
Важ на ра зу мець тое і дру гое і ў 
лю бой сі ту а цыі пры маць уз ва жа-
ныя ра шэн ні, ары ен та ва ныя на 
доў га тэр мі но вы эфект.

Бе ла русь у сва ім рэ гі ё не зна-
хо дзіц ца ў ін шым ста но ві шчы, 
чым Ка зах стан. У нас ня ма та-
кіх за па саў пры род ных рэ сур саў. 
Ня ма той глы бо кай уцяг ну тас ці 
ад ра зу трох гла баль ных (ЗША, 
ЕС, Кі тай) і дзвюх рэ гі я наль ных 
(Ра сія, Іран) дзяр жаў у спра вы 
рэ гі ё на. Ад нак тое, як Ка зах-
стан ар га ні зуе стра тэ гію свай го 
раз віц ця, як вы бу доў вае дыя лог 
з гла баль ны мі элі та мі і сіс тэ му 
ба лан саў у рэ гі я наль най геа па-
лі ты цы, без умоў на, за слу гоў вае 
да дат ко ва га вы ву чэн ня і ўлі ку ў 
прак ты цы дзяр жаў на га бу даў ніц-
тва Бе ла ру сі.

Юрый ЦА РЫК,
кі раў нік Бе ла рус кай гру пы 

раз віц ця, удзель нік Еў ра зій ска га 
фо ру му но вых рын каў 2013 года.

НО ВЫЯ РЫН КІ 
І ГЛА БАЛЬ НЫЯ ІН СТЫ ТУ ТЫ. 

ВО ПЫТ КА ЗАХ СТА НА

Перш за ўсё, вель мі 
ці ка вы мі ў дак ла дзе 
Нур сул та на Назар ба е ва 
бы лі па зі цыі, звя за ныя, па 
сут нас ці, з доб ра ах вот ным 
са ма аб ме жа ван нем 
эка на міч на га рос ту.

У НО ВЫ ДОМ — ВЯ ЛІ КАЙ СЯМ' ЁЙ
У Пін ску ва ўра чыс тай аб ста ноў цы ад-
кры лі яшчэ адзін дом ся мей на га ты пу. 
Баць ка мі вя лі кай сям'і ста лі Ула дзі мір 
Та ран ка і На тал ля Мі хай ла ва-Та ран ка. 
Яны ма юць сва іх тра іх дзя цей і ўзя лі 
на вы ха ван не пя цё ра хлоп чы каў і дзяў-
ча так. Сям'я пе ра еха ла ў но вы двух па-
вяр хо вы ка тэдж, па бу да ва ны за кошт 
Бе ла рус бан ка.

Як і бы вае на на ва сел лі, гас па да рам пад-
нес лі шмат па да рун каў: цац кі, кам п'ю тар, 
бы та вую тэх ні ку, на ват мо та блок для апра-
цоў кі ага ро ду. Да па маг лі но вай вя лі кай сям'і 
ўлад ка ваць свой по быт мно гія пін скія прад-
пры ем ствы і пры га рад ная фер мер ская гас-
па дар ка.

Яна СВЕ ТА ВА.

ГАЗ У БА ЛО НАХ ПА ДА РА ЖЭЎ
У кра і не на 4 пра цэн ты па вя лі чы ла ся 
ца на на звад ка ва ны пры род ны газ для 
на сель ніц тва.

Га вор ка ідзе пра газ у ма ла літ раж ных 
ба ло нах. Так, па вя ліч ва юц ца цэ ны на пры-
род нае звад ка ва нае «бла кіт нае па лі ва», 
якое рэа лі зу ец ца на сель ніц тву ў ба ло нах 
аб' ёмам 1-27 літ раў. Цэ ны на газ у ба ло нах 
аб' ёмам 50 літ раў за ста юц ца ра ней шы мі. 
Ра шэн не аб па ве лі чэн ні ца ны на звад ка ва ны 
газ у ма ла літ раж ных ба ло нах для на сель-
ніц тва зме шча на ў па ста но ве Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі № 68, якое ўжо ўсту пі ла ў сі лу. 
У да ку мен це ад зна ча ец ца, што та кі крок 
аб умоў ле ны «за бес пя чэн нем эфек тыў нас ці 
фі нан са ва-эка на міч най дзей нас ці наф та пе-
ра пра цоў чых і га за за бяс печ валь ных ар га ні-
за цый пры рэа лі за цыі звад ка ва ных га заў на 
ўнут ра ным рын ку».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СЯ МЕЙ НАЯ ПА РА ЗА БЛУ ДЗІ ЛА СЯ
81-га до ва га муж чы ну і яго 78-га до вую 

жон ку, якія ад пра ві лі ся ў лес у гры бы, да вя-
ло ся шу каць мі лі цы я не рам і вы ра та валь ні-
кам. Па вод ле слоў Ма ры ны Фан до, прэс-сак-
ра та ра Ві цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня па 
над звы чай ных сі ту а цы ях, яны за блу дзі лі ся 
ў ле се ля вёс кі Ляс ні чыя Ар шан ска га ра ё-
на ў апош ні дзень ве рас ня. На мо мант пад-
рых тоў кі гэ тай на ві ны са ста рэ лых грыб ні коў 
яшчэ шу ка лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

«ДЫ НА МА» НА ШЧЫ ЦЕ
Чар го вы хат ні матч мін скай ка ман ды 
ў ро зыг ры шы Кан ты нен таль най ха-
кей най лі гі не пры нёс ба лель шчы кам 
ра дас ці пе ра мо гі. Ста ліч ны ка лек тыў 
з лі кам 2:5 са сту піў ка зах ска му «Ба-
ры су».

Да 28-й хві лі ны су стрэ чы на ўрад ці нех-
та мог прад ка заць, хто ста не пе ра мож цам 
у гэ тай ду э лі. Але пры лі ку 2:2 аме ры кан скі 
ле гі я нер «Ба ры са» Брэн дан Ба чэн скі за кі нуў 
вы ра шаль ную шай бу ў гэ тым па ядын ку. Бе ла-
ру сы трап ны мі кід ка мі на гэ та не ад ка за лі, а 
пра пус ці лі яшчэ двой чы. У скла дзе «бла кіт на-
бе лых» шай бы на свой ра ху нак за пі са лі Алег 
Га рош ка і Аляк сей Яфі мен ка.

— Пры лі ку 2:1 у нас бы лі спры яль ныя 
мо ман ты, але эмо цыі за хліс ну лі, — ка жа 
Аляк сандр Анд ры еў скі, га лоў ны трэ нер 
«Ды на ма». — За мест та го, каб да ча кац ца 
па мыл кі са пер ні ка, мы па ля це лі на пе рад 
за кід ваць. У вы ні ку атры ма лі тры шай бы 
ў контр ата ках.

На ступ ны матч ды на маў цы пра вя дуць ужо 
сён ня. На «Мінск-Арэ не» ім бу дзе су праць-
ста яць «Юг ра» (Хан ты-Ман сійск). Па ча так 
су стрэ чы а 19-й га дзі не.

Та рас ШЧЫ РЫ.

У ве рас ні ў Аста не, цу доў най но вай ста лі цы 
Ка зах ста на, па бу да ва най амаль з ну ля ўся го 
за пят нац цаць га доў, прай шоў Еў ра зій скі фо-
рум но вых рын каў. Ме ра пры ем ства са бра ла 
больш за сот ню па лі ты каў, чы ноў ні каў, экс-
пер таў, фі нан сіс таў, біз нес ме наў, ме дыя-ме-
не джа раў, на ву коў цаў з уся го све ту.

Фота БЕЛТА.

Выдавецкі дом «Звязда» выказвае шчырыя спа чу ван ні са вет-
ні ку-кан суль тан ту ўпраў лен ня апе ра тыў на-ана лі тыч най і ін фар-
ма цый най ра бо ты На тал лі Ле а ні даў не До маш у су вя зі з на пат-
каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.


