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Струк тур ныя рэ фор мы 
ў На цы я наль най ака дэ міі на вук, 
скі ра ва ныя ў пер шую чар гу 
на па вы шэн не прак тыч ных вы ні каў 
пра цы ўста но вы, па ча лі ся 
з пры ро да знаў чых пад раз дзя лен няў. 
Ця пер на дыш ла чар га гу ма ні тар ных. 
Але ка лі на кі ра ваць у прак тыч ны 
бок, на прык лад, фі зі ку ці эка но мі ку, 
зда ец ца, не так цяж ка, то што ра біць 
з на ву ка мі аб ча ла ве ку? Пер шыя 
вы ні кі ства рэн ня прак ты ка а ры ен та ва-
ных цэнт раў (так зва ных клас та раў) 
у гу ма ні тар ных уста но вах мож на 
бы ло аца ніць пад час ня даў няй Дру гой 
між на род най на ву ко вай кан фе рэн цыі 
«Ін тэ ле кту аль ная куль ту ра Бе ла ру сі: 
кі ра ван не ве да мі ў кан тэкс це за дач 
са цы яль на-эка на міч най ма дэр ні за цыі», 
што прай шла ў Ін сты ту це 
фі ла со фіі НАН.

Удзел у фо ру ме ўзя лі дзя сят кі на ву коў цаў і 
экс пер таў з Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Літ вы, Поль-
шчы, Ра сіі і Укра і ны. Ся род іх бы лі як на ву-
коў цы-фі ло са фы, так і прад стаў ні кі ор га наў 
дзярж кі ра ван ня, сіс тэ мы аду ка цыі, дзе ла вых 
кру гоў, буй ных прад пры ем стваў. Агуль ная за-
да ча кан фе рэн цыі фар му ля ва ла ся на ступ ным 
чы нам: су ад нес ці ін тэ ле кту аль ны ка пі тал кра-
і ны з рэ аль ным до све дам кі ра ван ня ве да мі і 
кам пе тэн цы я мі.

На гэ тым скан цэнт ра ваў ува гу ў сва ёй 
пра мо ве ака дэ мік-сак ра тар ад дзя лен ня гу-
ма ні тар ных на вук і мас тац тваў НАН Аляк-

сандр КА ВА ЛЕ НЯ. Па яго сло вах, ця пер пе-
рад кра і най ста іць за да ча не толь кі тэх ніч най 
ма дэр ні за цыі, але і ўдас ка на лен ня кі ра ван ня 
ча ла ве чым ка пі та лам. Дзе ля гэ та га ака дэ мік 
пра па на ваў ства рыць па вы ні ках кан фе рэн цыі 
пра цоў ную гру пу, якая за ня ла ся б уня сен нем 
пра па ноў у мі ніс тэр ствы і ве дам ствы кра і ны (у 
пер шую чар гу — у Мі ніс тэр ства аду ка цыі), Ад-
мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та, На цы я наль ны сход.

Вар та ска заць, што пра мо вы вы сту поў цаў 
на ад крыц ці кан фе рэн цыі па дзя ля лі ся на дзве 
част кі. Ме ра пры ем ства па ча ло ся з вы ступ лен-
ня ды рэк та ра Ін сты ту та фі ла со фіі ака дэ міі 
на вук Ана то ля ЛА ЗА РЭ ВІ ЧА. Ён рас па вёў 
пра дзей насць клас та ра, ство ра на га на ба зе 
ін сты ту та — Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра фун да-
мен таль най і прак тыч най фі ла со фіі.

За гад чык ка фед ры фі ла со фіі і ме та да-
ло гіі на ву кі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та Ана толь ЗЕ ЛЯН КОЎ у сваю чар гу 
вы ка заў пэў ную за кла по ча насць маг чы мы мі 
пе ра гі ба мі пры пе ра ары ен та цыі фі ла со фіі ў 
бок прак ты кі. «Ня ма ні чо га больш прак тыч на га 
за доб рую тэ о рыю», — пры вёў на ву ко вец цы-
та ту, якую пры піс ва юць роз ным асо бам.

Пы тан ні кі ра ван ня ін тэ ле кту аль ны мі рэ-
сур са мі ва ўмо вах сет ка ва га гра мад ства і ін-
тэ гра цый ных пра цэ саў за кра ну ла ды рэк тар 
Ін сты ту та са цы яль на-гу ма ні тар най аду ка-
цыі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га эка на міч на га 
ўні вер сі тэ та Яд ві га ЯС КЕ ВІЧ. Асаб лі ва яна 
звяр ну ла ўва гу на за ха ван не на цы я наль най 
ідэн тыч нас ці пад час гла ба лі за цыі.

Кант рас на на гэ тым фо не вы гля да лі вы ступ-
лен ні спе цы я ліс таў-прак ты каў, што спы ні лі ся 

на асноў ных праб ле мах, з які мі су ты ка юц ца ў 
сва ёй пра цы іх прад пры ем ствы. Ды рэк тар па 
пер са на ле гру пы кам па ній «Алю тэх» Аляк-
сандр МУД РЫК скі ра ваў ува гу слу ха чоў на 
га лоў ныя праб ле мы, у вы ра шэн ні якіх мо жа 
да па маг чы ака дэ міч ная на ву ка.

Па вод ле слоў спе цы я ліс та, асноў нае, ча го 
не стае бе ла рус кім кам па ні ям ця пер, — гэ та 
якас ныя ча ла ве чыя рэ сур сы, ад якіх мож на 
бы ло б атрым лі ваць мак сі маль ную ад да чу. Ся-
род ас пек таў пра цы HR-ад дзе лаў ён вы лу чыў 
не па срэд на пры цяг нен не і ўтры ман не спе цы я-
ліс таў вы со ка га ўзроў ню, ства рэн не HR-брэн-
даў («кам па ніі, у якіх хо чац ца пра ца ваць»), 
ства рэн не ўлас ных сіс тэм рэ кру тын гу буй ны мі 
прад пры ем ства мі. Асаб лі ва дэ таль на аб мяр-
коў ва ла ся апош няе. Па мер ка ван ні Аляк санд ра 
Муд ры ка, вы пуск ні кі бе ла рус кіх ВНУ аб са лют-
на не ад па вя да юць вы со кім стан дар там вя лі кіх 
кам па ній. З гэ тай пры чы ны прад пры ем ствы 
ства ра юць свае на ву чаль ныя ўста но вы і пра-
гра мы, як, на прык лад, «Алюс тарт» у кам па ніі 
са мо га Аляк санд ра. За два тыд ні су іс каль ні кі 
пра хо дзяць поў ную пе ра пад рых тоў ку па сва ёй 
бу ду чай спе цы яль нас ці з ухі лам на фар мі ра-
ван не кан крэт ных здоль нас цей.

Спе цы я ліст звяр нуў ува гу і на пад рых тоў ку 
сту дэн таў па асоб ных спе цы яль нас цях. «Эфек-
тыў на му ме недж мен ту па він ны на ву чаць тыя, хто 
ім зай ма ец ца, а не тыя, хто пра чы таў па тэ ме 
шмат лі та ра ту ры, — за зна чыў Аляк сандр Муд-
рык. — У сён няш ніх умо вах усё вель мі хут ка змя-
ня ец ца, і ні я кія кні гі не за ме няць улас ны до свед. 
На жаль, ся род уні вер сі тэц кіх вы клад чы каў до ля 
прак ты ку ю чых ме не джа раў скла дае ка ля 7%».

Га лоў ны трэнд у су час ным пад бо ры пер-
са на лу, па мер ка ван ні Аляк санд ра Муд ры ка, 
звяр тан не ўва гі не на пра цоў ны во пыт ці ін тэ-
лект, а на па тэн цы ял маг чы ма га су пра цоў ні ка. 
Ці ёсць у ра бот ні ка здоль насць хут ка асвой-
ваць но вае? Ці мо жа ён гнут ка адап та вац ца 
да но вых умоў? Ці здоль ны вы кон ваць но выя 
ро лі? Гэ тыя пы тан ні для су час ных «рэ кру та-
раў» ста но вяц ца асноў ны мі. Ма ты ва цыя, ці-
каў насць, пра нік лі васць, умен не пе ра кон ваць, 
мэ та на кі ра ва насць — га лоў ныя пунк ты ацэн кі 
су іс каль ні ка. Ад нак сіс тэ ма па тра буе больш 
дак лад най і глы бо кай ме то ды кі вы яў лен ня най-
леп шых. Ме на ві та ў гэ тым, на дум ку Аляк санд-
ра Муд ры ка, за клю ча ец ца га лоў ная за да ча 
ака дэ міч най на ву кі.

Пры клад на ў та кім жа кі рун ку вы сту піў ін шы 
спе цы я ліст-прак тык — біз нес-трэ нер, кан-
суль тант, ды рэк тар цэнт ра пад рых тоў кі 
ІT-спе цы я ліс таў «QA Ака дэ мія» Юрый 
АНУШ КІН. Па яго сло вах, ка лі сён няш няя сі-
ту а цыя бу дзе пра цяг вац ца, то ўжо ў са май 
бліз кай перс пек ты ве спе цы я лі за ва ныя аду-
ка цый ныя ўста но вы, ство ра ныя ў тым лі ку і 
пры асоб ных прад пры ем ствах, змо гуць пе ра-
цяг нуць су іс каль ні каў да ся бе. Ме на ві та вы-
ступ лен ні двух апош ніх спе цы я ліс таў вы клі ка лі 
най боль шы рэ за нанс і ста лі ка та лі за та рам ак-
тыў на га аб мер ка ван ня.

Ці змо гуць прак ты кі і тэ а рэ ты кі па ра зу мец-
ца, а ака дэ міч ная на ву ка да па маг чы эка но мі-
цы кра і ны? Ад каз на гэ тыя пы тан ні мы, ві даць, 
атры ма ем у най блі жэй шыя ча сы.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by
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«Ня ма са праўд ных муж чын...» — 
гэ тае га ла шэн не чу ец ца ў 
раз на стай ных ва ры я цы ях. 
Са праўд ны му жык звёў ся, 
здраб неў, змі зар неў, і па ра яго 
за нес ці ў Чыр во ную кні гу — 
по бач з вярт ля вай ча ро таў кай 
і даў га хвос тым лім на ка ля ну сам. 
Так, жан чы ны ча сам праз мер на 
кры тыч ныя да нас, муж чын. 
Але ў гэ тым вы пад ку му шу 
пры знаць гор кую праў ду: моц ная 
па ло ва ча ла вец тва ў наш час 
не та кая ўжо і моц ная. 
Вы са ка род ныя ры ца ры без стра ху 
і за га ны, муж ныя 
і ад на ча со ва пя шчот ныя, за ста лі ся 
на за шмаль ца ва ных ста рон ках 
ста ра свец кіх ра ма наў.

Але на ўсё ёсць пры чы на. І муж чын ская 
бяз воль насць або эга ізм — гэ та не прос та 
пра ява суб' ек тыў ных рыс ха рак та ру. Ёсць і 
аб' ек тыў ныя аб ста ві ны, якія за ах воч ва юць 
муж чын па во дзіць ся бе ме на ві та так, а не 
інакш. Вось ча му, на прык лад, у жы ра фы 
вы рас ла та кая доў гая шыя? Каб пад' ядаць 
ліс це з верх ніх га лі нак. А ча му крот амаль 
сля пы? Бо пад зём лёй ад тых ва чэй тол ку, 
як ад ка жу ха ў лаз ні. Ар га ніз мы так ці інакш 
пры ста соў ва юц ца да на ва коль ных умоў. 
Неш та на бы ва юць, неш та страч ва юць.

Штось ці па доб нае ад бы ва ец ца і ў гра-
мад стве. У кож ную эпо ху за па тра ба ва ны 
пэў ны тып ча ла ве ка. Не ка лі ідэа лам лі-
чыў ся су ро вы му жык, які і зям лю ўза раць 
мо жа, і чар го вым шве да-ман го лам даць 
пра чу хан ца. Муж чы ны, на якіх скар дзяц-
ца су час ныя па нен кі, — так са ма пра дукт 
эпо хі. І за ле жыць якасць гэ та га «пра дук ту» 
ад тых па тра ба ван няў, што да яго прад'-
яў ля юц ца. У тым лі ку з бо ку жа но чай су-
поль нас ці.

На сло вах дзяў ча ты, вя до ма, ча ка юць 
ры ца раў. І бяс кон ца вы веш ва юць у са цы-
яль ных сет ках па фас ныя до пі сы пра Са-
праўд на га Муж чы ну. Муж на га, аба яль на га, 
шчод ра га, вер на га, ра зум на га, ба га та га: 
Ален Дэ лон, Брэд Піт і Біл Гейтс у ад ным 
фла ко не. Але па жыц ці жан чы ны дэ ман-
стру юць зу сім ад ва рот нае — цярп лі васць 
і не па тра ба валь насць.

У гэ тым я пе ра ка наў ся ў юнац тве. Квет-
кі, вер шы, зор кі з не ба — та кі стан дарт 
ад но сін з дзяў ча та мі не ка лі зда ваў ся мне 
адзі на маг чы мым. Але на ву чан не на гу ма-

ні тар ным фа куль тэ це раз ве я ла ілю зіі. Фа-
куль тэц кія «кам са мол кі, спарт смен кі і прос-
та пры га жу ні» час ця ком ме лі за ка ва ле раў 
та кіх «пер са на жаў», што аж но дры жы кі 
бра лі. Вы свет лі ла ся, што пры сва ёй дзяў-
чы не мож на сы паць ма цю ка мі, бы га ро-
хам. А так са ма ма цаць яе за «апе тыт ныя» 
мес цы па ся род ву лі цы. І не тэ ле фа на ваць 
тыд ня мі... Не, я ні ко га не асу джаю. Сам не 
анёл. Але ж як гэ тыя дзя во чыя цярп лі васць 
і не кры тыч насць ужы ва юц ца з ма ра мі аб 
«пры ўкрас ным прын цу»? Дзе ло гі ка?

Зрэш ты, доб рыя дзяў ча ты час та лю-
бяць кеп скіх хлоп цаў. За кон пры цяг нен ня 
су праць лег лас цяў. Але і з уз рос там па нен кі 
не ста но вяц ца больш пе ра бор лі вы мі. На-
ад ва рот, па ру ра зоў «апёк шы ся», жан чы-
на раз ва жае, што «ле пей хоць які му жык, 
чым ні я ка га». Вось і жы вуць з «хоць які мі». 
Га да мі цер пяць ад іх п'ян ства, па боі, зня-
ва гі і ін шыя пра явы не адэ кват нас ці. І без-
да па мож на раз вод зяць ру ка мі: «У нас жа 
дзе ці...», «Не хо чац ца сям'ю раз бу раць...» 
Хоць мне ба чыц ца ін шая пры чы на — пад-
свя до мая бо язь стра ціць свай го «хоць яко-
га». І гэ та пры му шае на сту піць на гор ла 
ўлас най год нас ці і го на ру.

Ёсць мер ка ван не, што ўся бя да ў ген-
дар ным пе ра ко се. У ад роз нен не ад кра ін 
За ха ду, жан чын у нас бо лей, чым муж чын. 
Нем ка ці якая швед ка мо жа да зво ліць са бе 
вый сці з до ма без ма кі я жу і ў пад крэс ле на 
асэк су аль ным адзен ні. На шыя жан чы ны 
на ват у кра му хо дзяць на аб ца сах і з пад-
ве дзе ны мі вус на мі. І ў гэ тым ба чыц ца не 
толь кі эс тэ ты ка. У нас дамы вы му ша ныя 
кан ку ра ваць па між са бой за ка ва ле раў, а 
не на ад ва рот. Та му ў муж чын ня ма сты му-
лу ўлас ную муж чын скасць раз ві ваць.

А яшчэ гэ тая са мая муж чын скасць 
змал ку ду шыц ца не муж чын скім вы ха ван-
нем. Сіс тэ ма школь най аду ка цыі даў но 

ста ла на скрозь жа но чай. Ні чо га не маю 
су праць пе да го гаў-жан чын. Але яны са мі 
пры зна юць, што му жы коў шко ле ка та стра-
фіч на не стае. (Ча му так ста ла ся — асоб ная 
га вор ка.) Зрэш ты, за ста ец ца сям'я, дзе 
па він на быць цвёр дая баць ка ва ру ка. Але 
«па він на» — не зна чыць «ёсць». У наш 
час ся мей ныя су пя рэч нас ці ўсё час цей вы-
ра ша юць раз во дам, ка лі дзе ці за ста юц ца 
з ма ці. І трэ ба ад даць на леж нае жан чы-
нам: мно гія з іх здоль ныя са ма стой на за-
бяс пе чыць дзя цей. За тое ўзні кае ры зы ка 
рас пес ціць хлоп чы ка праз мер най апе кай. 
Спа чат ку за яго ду мае ма ма, пас ля — жон-
ка. А ка лі жон ка рап там кі дае не ба ра ку, ён 
не ве дае, што яму ра біць і як жыць да лей. 
Да рос лы са ра ка га до вы «хлоп чык»...

Дый у поў ных сем' ях муж чы на ўсё час-
цей — рах ма ны пра цоў ны «ко нік» ці раз-
на від насць «мэб лі». А ма ма пры мае «ка-
ман да ван не» на ся бе. І дзе ці за свой ва юць 
ме на ві та та кую ма дэль ся мей ных ад но сін. 
Ма ма ця гае каст ру лі з бар шчом сва ім да-
рос лым дзе цям. Ма ма зна хо дзіць ім му-
жоў-жо нак. Ма ма іх пас ля і вы га няе. Ма ма 
вы ра шае, як вы хоў ваць уну каў. «Пра дукт» 
мам чы на га вы ха ван ня — тое са мае па-
ка лен не рас пе шча ных, бяз воль ных, сла-
ба ха рак тар ных муж чын. Муж чын, якіх з 
ма лен ства ву чы лі, што га лоў нае — гэ та 
паслух мя насць. Та кі муж чы на прад ка заль-
ны, пад да ец ца кант ро лю, уво гу ле зруч ны 
ў «экс плу а та цыі». Але не вар та ча каць ад 
яго ра шу час ці ў скла да ных сі ту а цы ях і ней-
кіх са праўд ных учын каў.

А «са праўд ны му жык», па якім уз ды-
ха юць па нен кі і ка бе ты, — ён звы чай на 
«ня зруч ны». Ён за бяс печ вае сям'ю, здоль-
ны са ма стой на пры маць ра шэн ні і быць 
той са май «ка мен най сця ной». Але мае 
«па боч ныя эфек ты» ў вы гля дзе лю бо ві да 
ма шы ны, ры бал кі, сяб роў скіх па гу ля нак, 
фут бо лу і г.д. І ўлас ных ду мак.

Муж чы нам трэ ба да ваць быць муж-
чы на мі. Змал ку да зва ляць ім быць са-
ма стой ны мі. І па тра ба ваць ад іх. Ву чыць 
пра пус каць на пе рад дзяў чат. Са сту паць 
мес ца ба бу лям. На сіць ма мі ны сум кі з 
кра мы. Аба ра няць ся бе і тых, хто по бач... 
І не трэ ба нянь кац ца з хлоп чы ка мі да іх 
са ра ка год дзя. Інакш у Чыр во най кні зе ад-
ной чы са праў ды да вя дзец ца зра біць но вы 
за піс — «Муж чы на Са праўд ны»...

Ва лян цін БОЙ КА
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Важ нае пы тан неВаж нае пы тан не  ��

ПРАК ТЫЧ НАЯ ФІ ЛА СО ФІЯ: ЦІ МАГ ЧЫ МА ГЭ ТА?

У Ві цеб ску ўру чы лі лі та ра тур ную прэ мію абл вы-
кан ка ма імя Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча і ўга на ра ва лі 
пе ра мож цаў ма ла дзёж на га кон кур су.

— Прэ мію імя Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча за ўсе га ды яе 
іс на ван ня атры ма лі больш за 20 ча ла век. І ся род іх не 
толь кі лі та ра та ры, а і ра бот ні кі куль ту ры, аду ка цыі. Лаў-
рэ а та мі ста лі і ка лек ты вы ар шан ска га му зея Ка рат ке ві ча, 
ві цеб скай біб лі я тэ кі, якая но сіць яго імя... У аб лас ным лі-
та ра тур ным кон кур се ся род мо ла дзі «Быў. Ёсць. Бу ду...» 
бра лі ўдзел больш за 500 школь ні каў, сту дэн таў, хлоп цаў 
і дзяў чат, якія ўжо пра цу юць, — рас па вя дае стар шы ня 
Ві цеб ска га аб лас но га ад дзя лен ня «Са ю за пісь мен ні-
каў Бе ла ру сі» Та ма ра КРАС НО ВА-ГУ СА ЧЭН КА. — У 
вы ні ку жу ры вы зна чы ла ка ля 30 пе ра мож цаў. А 20 твор-
чых ра бот бы ло ад зна ча на па дзя ка мі.

Ад ным з лаў рэ а таў лі та ра тур най прэ міі ў на мі на цыі 
«про за» стаў Ігар ПРА КА ПО ВІЧ. Ён вы кла дае ў гім на зіі №1 
Па ста ў, кі руе на ву ко вым края знаў чым та ва рыст вам.

— Над вы дан нем «Ча роў ны край — Па стаў шчы на» я 
пра ца ваў больш за 30 га доў. Яго асаб лі васць у тым, што 
ёсць яшчэ і сшы так па кур се «Па ста выз наў ства». У кам-
плект так са ма ўва хо дзіць дыск з прэ зен та цы я мі краю. 
Там шмат фо та здым каў, якія зра бі лі леп шыя па стаў скія 
фа то гра фы, — рас ка заў лаў рэ ат.

У Ві цеб скім ля леч ным тэ ат ры па вод ле тво раў Ка рат-
ке ві ча па стаў ле ныя тры спек так лі. Тэ атр «Ляль ка» стаў 
лаў рэ а там за пра па ган ду жыц ця і твор час ці Ула дзі мі ра 
Ся мё на ві ча.

— «Лад дзя рос па чы» — гэ та шэ дэўр. Ды ўсё, што 
на пі саў Ула дзі мір Ся мё на віч — ге ні яль на! Мы па ста ра-
лі ся, каб Ка рат ке віч «за га ва рыў» на «ля леч най мо ве». 
Упэў не ны, у нас гэ та атры ма ла ся! — эма цы я наль на пад-
крэс ліў Вік тар КЛІМ ЧУК, мас тац кі кі раў нік Бе ла рус-
ка га тэ ат ра «Ляль ка».

Ка лі ён рас па вя даў пра твор чыя по шу кі пад час па-
ста но вак па Ка рат ке ві чу, на га даў яго ныя сло вы: «І ка лі 
ты не ства рыў та кой пес ні ў го нар Ра дзі мы і во лі, вай ны 
і лю бо ві, то шэ лег та бе ца на, і лепш бы та бе ні ко лі не 
быць паэ там. Та кіх хо піць і без ця бе».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу
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Свой по глядСвой по гляд  ��

ДАЙ ЦЕ МУЖ ЧЫ НАМ 
БЫЦЬ МУЖ ЧЫ НА МІ!

«Cа праўд ны му жык», па якім 
уз ды ха юць па нен кі і ка бе ты, — 
ён звы чай на «ня зруч ны». Ён 
за бяс печ вае сям'ю, здоль ны 
са ма стой на пры маць ра шэн ні 
і быць той са май «ка мен най 
сця ной». Але ёсць і «па боч ныя 
эфек ты».

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

БЫЎ. ЁСЦЬ. БУ ДЗЕ


