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ЭВА ЛЮ ЦЫЯ CАЦЫЯЛЬНАЙ 
ПА ЛІ ТЫ КІ ПРА ЦЯГ НЕЦ ЦА

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— А та кіх фран таль ных мер 
пад трым кі, як ся мей ны ка пі тал, 
не ча ка ец ца?

— Мы па ста ян на ўдас ка наль ва ем 
сіс тэ му пад трым кі сем' яў з дзець мі. 
У Бе ла ру сі гэ тая сіс тэ ма раз га лі-
на ва на па кі рун ках і маш таб ная па 
фі нан са ван ні. Яна ўклю чае знач ныя 
ме ры па пад тры ман ні да хо даў сем' яў 
(толь кі дзі ця чых да па мог вы плач ва-
ец ца 11 ві даў), іль го ты і га ран тыі ў 
сфе ры пра цы і па дат ка аб кла дан ня, 
ака зан не фі нан са вай да па мо гі пры 
бу даў ніц тве і рэ кан струк цыі жыл-
ля, а так са ма ме ры па раз віц ці сет кі 
ўста ноў аду ка цыі, куль ту ры, ахо вы 
зда роўя. Па не ка то рых па зі цы ях Бе-
ла русь зна хо дзіц ца на пе ра дзе кра ін-
су се дак з вя лі кім ад ры вам.

Дзяр жа ва пра цяг не раз ві ваць са-
цы яль ныя пра гра мы, на кі ра ва ныя на 
пад трым ку юна га па ка лен ня бе ла ру-
саў, сем' яў з дзець мі, на ства рэн не 
спры яль ных умоў для іх дзей нас ці.

— Якія но выя па ды хо ды бу дуць 
ужы ты ў рэс пуб лі цы для вы ра шэн-
ня праб лем зда роўя на цыі?

— Но вым эта пам у ака зан ні ме-
ды цын скай да па мо гі ста нуць скры-
нін га выя ме ра пры ем ствы па ран нім 
вы яў лен ні ан ка ла гіч най па та ло гіі 
(толь кі ў 2016 го дзе на гэ тыя мэ ты 
пра ду гледж ва ец ца больш за Br375 
млрд). Свое ча со вае вы яў лен не ан-
ка ла гіч ных за хвор ван няў да зво ліць 
да сяг нуць пра ры ву ў ля чэн ні па цы-
ен таў, а зна чыць, яны бу дуць жыць 
даў жэй і, што вель мі важ на, з леп-
шай якас цю жыц ця.

Упер шы ню асоб ны блок дзярж-
пра гра мы пры све ча ны ба раць бе 
з не ін фек цый ны мі за хвор ван ня мі. 
Га вор ка ідзе пра па ні жэн не ўплы ву 
фак та раў ры зы кі, якія з'яў ля юц ца 
асноў ны мі пры чы на мі за хвор ван ня і 
смя рот нас ці ад хва роб сіс тэ мы кро-
ва зва ро ту, но ва ўтва рэн няў, цук ро-
ва га дыя бе ту, за хвор ван няў ор га наў 
ды хан ня і інш.

— П'ян ства — адзін з фак та раў 
ры зы кі. Якія ме та ды ба раць бы 
з ал ка га лі за цы яй на сель ніц тва 
дзейс ныя і эфек тыў ныя? Ці бу дзе 
раз ві вац ца сет ка вы цвя рэз ні каў і 
ЛПП у Бе ла ру сі?

— У Мін ску, аб лас ных цэнт рах і 
буй ных га ра дах функ цы я нуе 20 спе-
цы я лі за ва ных іза ля та раў (так ця пер 
за вуц ца мед выц вя рэз ні кі). Па вя ліч-
ваць іх коль касць не пла ну ец ца.

У тым, што іс ну юць та кія ўста но-
вы, не ба чу ні чо га дрэн на га, хут чэй 
на ад ва рот. Гэ та да зва ляе пра ду хі ліць 
па ру шэн ні і зла чын ствы, пры чы най 
якіх з'яў ля ец ца п'ян ства. Кож нае чац-
вёр тае зла чын ства ў кра і не ўчы ня ец-
ца ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня, а 
до ля «п'я ных» за бой стваў, цяж кіх ця-
лес ных па шко джан няў, ра ба ван няў, 
раз бой ных на па даў, ху лі ган стваў да-
ся гае 70—80%. Ужы ван не ал ка го лю 
з'яў ля ец ца пер ша пры чы най гвал ту ў 
сям'і, са цы яль на га сі роц тва.

Ёсць у кра і не і ЛПП. Ра зам з тым 
лі чу, што бу ду чы ня — за рэ абі лі та-
цый ны мі цэнт ра мі пры ўста но вах 
ахо вы зда роўя і гра мад скіх фар мі-
ра ван нях. Іх не аб ход на ства раць ва 
ўсіх га ра дах з коль кас цю жы ха роў 
больш за 100 тыс. ча ла век. Пра-
гра мы рэ абі лі та цыі, за сна ва ныя на 
са мых су час ных ме то ды ках, да дуць 
ста ноў чы эфект, пра ду хі ляць дэ гра-
да цыю асо бы, да па мо гуць за ха ваць 
сем'і.

Без умоў на, вель мі важ на фар-
мі ра ваць у бе ла ру саў дак лад ныя 
ўста ноў кі на зда ро вы лад жыц ця, на 
па во дзі ны, якія за хоў ва юць зда роўе. 
Та му та кая ўва га на да ец ца раз віц-
цю ў кра і не фіз куль ту ры і спор ту. 
Па стаў ле на ам бі цый ная за да ча па-
вя лі чыць у 1,5—2 ра зы коль касць 
лю дзей, якія ак тыў на зай ма юц ца 
фіз куль ту рай і спор там (з сён няш ніх 
20% да 30-40%), за дзей ні чаць у поў-
ным аб' ёме спар тыў ныя аб' ек ты.

Бе ла русь да сяг ну ла ўраж валь ных 
пос пе хаў у ака зан ні спе цы я лі за ва-
най да па мо гі, у пры мя нен ні вы со ка-
тэх на ла гіч ных ме та даў ля чэн ня. Але 
асаб лі вая ўва га ў най блі жэй шы час 

бу дзе на да дзе на пер ша сна му звя ну 
ахо вы зда роўя.

— Па коль кі пры ват ным ар га ні-
за цы ям ахо вы зда роўя ўжо да зво-
лі лі вы да ваць баль ніч ныя ліс ты, 
на груз ка на па лі клі ні кі зні зіц ца. 
І якасць аб слу гоў ван ня па він на 
стаць леп шай. Да рэ чы, якое ва-
ша стаў лен не да пра па но вы, каб 
ра бот ні кі маг лі не афарм ляць бю-
ле тэнь пры лёг кім не да ма ган ні да 
трох пра цоў ных дзён? Гэ та быў 
бы яшчэ адзін крок да раз груз кі 
па лі клі нік.

— Не лі чу, што гэ тае пы тан не трэ-
ба рэг ла мен та ваць на ўзроў ні нар-
ма тыў на га пра ва во га ак та — гэ та 
сфе ра ад но сін най маль ні ка і ра бот-
ні ка, і яна мо жа быць урэ гу ля ва на 
ка лек тыў ным да га во рам.

— Не ма гу не за даць яшчэ ад но 
пы тан не, якое ў свой час бур на 
аб мяр коў ва ла ся, ды і ця пер зна хо-
дзіц ца на хва лі гра мад скай ува гі. 
На ва шу дум ку, ці трэ ба ўво дзіць 
пла ту за на вед ван не па лі клі нік?

— На да дзе ным эта пе не. Не аб-
ход на ўдас ка наль ваць пра цу па лі-
клі нік, ука ра няць су час ныя ме та ды 
ар га ні за цыі іх дзей нас ці.

— У раз ві тых кра і нах пен сій-
ны па рог знач на вы шэй шы, чым 
у Бе ла ру сі. У ад ной уз рос та вай 
ка тэ го рыі з Бе ла рус сю за ста юц-
ца толь кі Ра сія і Уз бе кі стан. Якія 
перс пек ты вы ў на шай кра і не па 
па ве лі чэн ні ўзрос ту вы ха ду на 
пен сію ўво гу ле і ў да чы нен ні жан-
чын у пры ват нас ці?

— Прэ зі дэнт Бе ла ру сі не ад на ра-
зо ва ад зна чаў, што па вы шаць пен-
сій ны ўзрост трэ ба, але пры ўмо ве, 
што лю дзі вы ка жуц ца «за».

Па ле мі ка па пы тан ні па вы шэн ня 
пен сій на га па ро га вя дзец ца вель мі 
ак тыў на. Са праў ды, пен сій ны ўзрост 
у нас ніз кі. Ён не ўліч вае ні эка на міч-
ных рэа лій, ні тую ака ліч насць, што 
рас це ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця 
і, ад па вед на, пад аў жа ец ца пе ры-
яд атры ман ня пен сіі. Так, жан чы ны 
атрым лі ва юць пен сію ў ся рэд нім 
больш як 25 га доў. Пры гэ тым боль-
шасць з іх, да сяг нуў шы 55 га доў, 
пра цяг вае пра ца ваць.

Мне ўяў ля ец ца, што да пы тан ня 
аб па вы шэн ні пен сій на га па ро га ў бу-
ду чы ні мы прый дзем так ці інакш.

Сё ле та мне споў ні ла ся 55 га доў, 
не раб лю з гэ та га сак рэ ту. Мно гія 
з ма іх ад на го дак (з кім я ву чы ла ся 
ў шко ле, у ін сты ту це, мы па-ра ней-
ша му су стра ка ем ся, кан так ту ем) на 
пен сію не пай шлі. Азір ні це ся ва кол: 
боль шасць жан чын у 55 га доў яшчэ 
поў ныя сіл, у іх ёсць до свед і жа дан не 
пра ца ваць, гэ та ўзрост рэа лі за цыі. 
Вя до ма, мно гае за ле жыць ад ста ну 
зда роўя і па тэн цы я лу ча ла ве ка.

— Я пе ра ка на на, што пен сія 
не па він на быць бо ну сам да зар-
пла ты, за вы клю чэн нем, ма быць, 

са мых ніз ка аплат ных ра бот. Пра-
мое пры зна чэн не пен сій — гэ та 
вы пла ты не пра ца здоль ным лю-
дзям, якія з аб' ек тыў ных пры чын 
не мо гуць пра ца ваць і за раб ляць 
са бе на жыц цё. У Бе ла ру сі ж кож-
ны чац вёр ты пен сі я нер пра цяг вае 
пра цоў ную дзей насць, атрым лі ва-
ю чы за ра бот ную пла ту і прак тыч-
на поў ны па мер пра цоў най пен сіі. 
Ці пла ну ец ца змя няць за ка на даў-
ства ў да чы нен ні да пен сі я не раў, 
якія пра цу юць?

— Пы тан не гэ тае вель мі да лі кат-
нае. На вы пла ту пен сій пен сі я не рам, 
якія пра цу юць, на кі роў ва юц ца вя лі кія 
фі нан са выя рэ сур сы. А гэ тыя срод кі 
маг лі б пай сці на па ве лі чэн не пен-
сій тым, хто са праў ды ўжо не мо жа 
пра ца ваць і ў ка го пен сія — адзі ная 
кры ні ца да хо ду. Па на шым за ка на-
даў стве, пен сія пен сі я не рам, якія 
пра цу юць, аб мя жоў ва ец ца ня знач-
на. Пры гэ тым па мер за роб ку, які 
атрым лі вае пен сі я нер, не аказ вае 
ўплы ву на па мер пен сіі.

— Ва ўмо вах ста рэн ня на сель-
ніц тва ўсё больш па жы лых лю-
дзей за ста юц ца ў адзі но це пры 
жы вых і зда ро вых сва я ках, спа-
дзе ю чы ся на да па мо гу дзяр жа вы, 
сац ра бот ні каў. Ці трэ ба, на ва шу 
дум ку, уз мац няць ад каз насць да-
рос лых пра ца здоль ных дзя цей за 
сва іх са ста рэ лых баць коў?

— Ко дэк сам аб шлю бе і сям'і рэг-
ла мен ту ец ца аба вя зак паў на лет ніх 
пра ца здоль ных дзя цей кла па ціц ца 
аб сва іх не пра ца здоль ных баць ках і 
аказ ваць ім не аб ход ную да па мо гу. У 
за ка на даў стве да стат ко ва норм, якія 
да зва ля юць пры цяг нуць пра ца здоль-
ных дзя цей да ўтры ман ня баць коў, 
якія ма юць па трэ бу ў ма тэ ры яль най 
пад трым цы.

Але, ра зу ме е це, ні я кім за ко нам 
(ста рым або но вым) не пры му сіш 
лю біць і бе раг чы сва іх бліз кіх. Гэ-
тую куль ту ру ўза е ма ад но сін па між 
па ка лен ня мі трэ ба вы хоў ваць з дзя-
цін ства.

— У 2015 го дзе вы ўзна чаль ва лі 
дзяр жаў ную ка мі сію па кант ро лі 
за хо дам пад рых тоў кі і пра вя дзен-
ня ўступ ных вы пра ба ван няў ва 
ўста но вах вы шэй шай і ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цыі. Зы хо дзя-
чы з ана лі зу гэ тай кам па ніі, якія 
на ва цыі рых ту юц ца для абі ту ры-
ен таў 2016 го да?

— У Бе ла ру сі ство ра ны праз рыс-
ты ме ха нізм фар мі ра ван ня сту дэнц-
кай аў ды то рыі, сур' ёз ных па ру шэн-
няў пад час ус туп ных вы пра ба ван няў 
не вы яў ле на. Як па ка заў ана ліз ра-
бо ты і зва ро таў гра ма дзян, прын цы-
по выя зме ны ў пра ві лы пры ёму не 
па тра бу юц ца, але не ка то рыя ка рэк-
ці роў кі не аб ход ны.

Так, пра па ноў ва ец ца асаб лі вы 
па ра дак пры ёму ў пе да га гіч ныя ВНУ 

вы пуск ні коў про філь ных кла саў пе-
да га гіч на га кі рун ку. Пла ну ец ца даць 
ім пра ва па ступ лен ня без ус туп ных 
вы пра ба ван няў, ка лі ад зна кі па ўсіх 
школь ных прад ме тах — 7 і вы шэй, 
па про філь ных ву чэб ных дыс цып лі-
нах — не ні жэй за 9 ба лаў. Акра мя 
та го, абі ту ры ен ту пры па ступ лен ні 
на пе да га гіч ную спе цы яль насць у 
2016 го дзе аба вяз ко ва спат рэ біц ца 
рэ ка мен да цыя пед са ве та ўста но вы 
аду ка цыі, якую ён скон чыў.

Я лі чу, што гэ та пра віль на. Да рэ-
чы, пра гэ та не ад на ра зо ва да во дзі-
ла ся чуць на су стрэ чах у пе да га гіч-
ных ка лек ты вах. У педВ НУ па він ны 
іс ці ма ла дыя лю дзі, якія за хоп ле-
ны гэ тай пра фе сі яй і ма юць да яе 
здоль нас ці, а не прос та су іс каль ні кі 
дып ло ма аб вы шэй шай аду ка цыі. Бо 
на стаў нік — пра фе сія ад мыс ло вая, і 
ад бор абі ту ры ен таў па ві нен грун та-
вац ца не толь кі на вы ні ках ЦТ, але і 
на ха рак та рыс ты цы асо бы.

І яшчэ. Для па ступ лен ня ў вы-
шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы на 

спе цы яль нас ці фі зіч най куль ту ры і 
спор ту пла ну ец ца та кая но вая нор-
ма, як на яў насць спар тыў на га раз ра-
ду (зван ня). Гэ та так са ма да зво ліць 
пры цяг нуць пра фе сій на ары ен та-
ва ных абі ту ры ен таў, якія ма юць не 
толь кі вы со кую фіз пад рых тоў ку, але 
і на вы кі ў пэў ным ві дзе спор ту.

Быў зва рот ад ма ці дзі ця ці-ін ва-
лі да на конт та го, што яна не мо жа 
па сту піць на за воч нае ад дзя лен не 
без да вед кі аб пра цы, а пра ца ваць 
не мо жа з пры чы ны не аб ход нас ці да-
гля даць сваё дзі ця. Лі чу, што пра ва 
на па ступ лен не ў ВНУ ў та кіх лю дзей 
па він на быць. Іх імк нен не атры маць 
пра фе сію трэ ба толь кі ві таць.

— Па вод ле ін фар ма цыі прад-
стаў ні коў Мі ніс тэр ства аду ка цыі, з 
2017 го да абі ту ры ен там пла ну ец ца 
даць маг чы масць зда ваць ЦТ па 
ча ты рох на ву чаль ных прад ме тах 
за мест сён няш ніх трох (чац вёр-
ты тэст пра па ноў ва ец ца зра біць 
не аба вяз ко вым). Акра мя та го, не 
вы клю ча ец ца маг чы масць пры-
знан ня вы ні каў ЦТ са праўд ны мі 
на пра ця гу двух га доў.

— Па куль пра гэ тыя на ва цыі га-
ва рыць ра на ва та — пы тан не зна хо-
дзіц ца ў ста дыі аб мер ка ван ня. Гэ тыя 
пра па но вы Мі ніс тэр ства аду ка цыі бу-
дуць ста ран на пра пра ца ва ны.

— Ці ка ва, ці ска ро цяць лет нія 
ка ні ку лы школь ні кам? І лет ні вод-
пуск на стаў ні кам?

— Не, вя до ма ж. Пра гэ та на ват 
га вор ка не ідзе.

Я пе ра ка на на, што трэ ба мак-
сі маль ную ўва гу на даць зда роўю 
школь ні каў, якое па гар ша ец ца ў 
тым лі ку з пры чы ны пе ра гру зак — 
уро кі, гурт кі, сек цыі... За пла на ва-
на су мес ная ка ле гія мі ніс тэр стваў 
аду ка цыі і ахо вы зда роўя, на якой 

бу дзем аб мяр коў ваць, як увя заць на-
ву чаль ную на груз ку з за ха ван нем 
зда роўя школь ні каў. Важ ная ў гэ тым 
пы тан ні і ро ля баць коў. Ме на ві та яны 
па він ны вы зна чыць зба лан са ва ны 
аб' ём да дат ко вых за ня ткаў у сек цы-
ях, гурт ках, клу бах, які за бяс печ вае 
не аб ход нае раз віц цё дзі ця ці, але не 
вя дзе да іх пе ра там лен ня і стра ты 
ці ка вас ці да за ня ткаў.

— У Бе ла ру сі ў ад роз нен не ад 
ін шых кра ін СНД ня ма фран таль-
на га рас сла ен ня гра мад ства па 
ўзроў ні да хо даў. Тым не менш, 
ці ак ту аль нае для на шай кра і ны 
пы тан не ўвя дзен ня па да тку на ба-
га тых?

— Ад сут насць та ко га рас сла ен ня, 
у пры ват нас ці, бы ла ад ной з пры чын, 
з якой сем га доў та му у Бе ла ру сі пе-
рай шлі ад пра грэ сіў на га па да ход на га 
па да тку (ка лі больш вы со кія да хо ды 
аб кла да лі ся ў больш вы со кім па ме-
ры) да адзі най пад атко вай стаў кі. 
Ця пер не за леж на ад та го, які па мер 
да хо ду мае той або ін шы гра ма дзя-
нін, з яго збі ра ец ца па да так у па ме-
ры 13%. Пры гэ тым, на ту раль на, чым 
боль шая су ма да хо ду, тым боль шая 
і су ма па да ход на га па да тку.

А ўво дзіць па да так на ба га тых? 
Для на шай кра і ны гэ тае пы тан не не 
з'яў ля ец ца ак ту аль ным.

— Ха це ла ся б да ве дац ца ва ша 
мер ка ван не і па та кім пы тан ні. Як 
вя до ма, ад ной з умоў па вы шэн ня 
ту рыс тыч най пры ваб нас ці з'яў ля-
ец ца спра шчэн не па рад ку вы да-
чы віз, ад ме на ві за ва га збо ру. Ці 
па трэб ныя Бе ла ру сі гэ тыя ме ры? 
Якія яшчэ фак та ры мо гуць стаць 
да дат ко вым сты му лам для ту рыс-
таў-за меж ні каў?

— Сён ня ві за не па трэб на гра ма-
дзя нам СНД (акра мя Турк ме ні ста на), 
Ку бы, Сер біі і Чар на го рыі, Ка та ра, 
Тур цыі, Гру зіі, Ман го ліі, Ма ке до ніі, 
Бра зі ліі, Ве не су э лы, Із ра і ля. Ту рыс-
ты з КНР пры на яў нас ці шэн ген скай 
ві зы мо гуць на вед ваць Бе ла русь на 
пе ры яд да 3 дзён без ві зы. Афарм-
лен не віз гра ма дзя нам Япо ніі ажыц-
цяў ля ец ца бяс плат на. З 12 чэр ве ня 
2015 го да па чаў дзей ні чаць бяз ві за-
вы ўезд у На цы я наль ны парк «Бе ла-
веж ская пу шча» для за меж ных ту-
рыс таў, якія мо гуць зна хо дзіц ца на 
тэ ры то рыі пар ка без ві зы не больш 
як тры дні. Лі чу, што прак ты ку бяз-
ві за ва га на вед ван ня асноў ных ту-
рыс тыч ных аб' ек таў Бе ла ру сі вар та 
па шы рыць.

Пры гэ тым, па вод ле звес так са-
цы я ла гіч ных апы тан няў, ту рыс ты на-
зы ва юць га лоў най пе ра шко дай для 
па да рож жаў ме на ві та не аб ход насць 
афарм ляць ві зы. Та му лі бе ра лі за цыя 
ві за ва га рэ жы му важ ная і па трэб ная. 
Пэў ныя кі рун кі гэ тай ра бо ты на ме-
ча ны.

Па-пер шае, на кож ны год за га дзя 
па ві нен быць вы зна ча ны спіс знач-
ных ме ра пры ем стваў, на ве даць якія 
мож на ў бяз ві за вым рэ жы ме (буй-
ныя фес ты ва лі, вы ста вы, спар тыў-
ныя ме ра пры ем ствы). Пры чым ка лі 
ін ша зе мец ужо па бы ваў на та кіх ме-
ра пры ем ствах, доб ра бы ло б пра ду-
гле дзець вы да чу яму да зво лу на паў-
тор ны бяз ві за вы ўезд у Бе ла русь.

Па-дру гое, мэ та згод на пра ду гле-
дзець маг чы масць бяз ві за ва га ўез-
ду ў Бе ла русь на пэў ны тэр мін для 
ма ю чых шэн ген скую ві зу гра ма дзян 
дзяр жаў, бяс печ ных у міг ра цый ным 
пла не (па ана ло гіі з гра ма дзя на мі 
КНР).

Па-трэ цяе, трэ ба спрас ціць па-
ра дак і зра біць больш кам форт най 
пра цэ ду ру атры ман ня ту рыс тыч най 
ві зы, у тым лі ку ў аэ ра пор це. Не-
аб ход на раз гле дзець маг чы масць 
атры ман ня элект рон най ві зы і шэ-
раг ін шых мер.

Ма тэ ры яль ныя стра ты праз не-
да атры ма ныя ві за выя збо ры бу дуць 
не вя лі кі мі (у год Бе ла русь вы дае 
20—30 тыс. ту рыс тыч ных віз), а вы-
га да — ві да воч ная. Гэ та не толь кі 
раз віц цё сфе ры па слуг, але і па вы-
шэн не імі джу кра і ны: чым больш ін-
ша зем цаў на ве да юць на шу кра і ну, 
тым больш доб ра га пра яе бу дуць 
ве даць у све це. На ша Бе ла русь гэ-
та га за слу гоў вае.
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