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ДЛЯ ВЕ ТЭ РА НАЎ ПЕ РА ЛЁТ 

БУ ДЗЕ ТАН НЕЙ ШЫ
Авія кам па нія «Бел авія» зро біць зніж ку для 
ве тэ ра наў і ін ва лі даў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны і ад на го су пра ва джа ю ча га, чый уз-
рост боль шы за 18 га доў, на рэй сы з 4 па 
12 мая.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе авія пе ра воз чы-
ка, бі ле ты са зніж кай мож на бу дзе на быць на 
рэй сы «Бел авія» ў Венг рыю, Гер ма нію, Поль-
шчу, Сер бію, Чэ хію, Із ра іль, Азер бай джан, Ар-
ме нію, Турк ме ні стан, Ка зах стан, Гру зію, Укра-
і ну, Лат вію, Літ ву і на зад. На быц цё бі ле таў на 
пе ра лёт з 4 па 12 мая маг чы ма ва ўлас ных ка сах 
«Бел авія» і прад стаў ніц твах авія кам па ніі за мя-
жой ця гам кра са ві ка і па 12 мая. Зніж ка да ец ца 
ў па ме ры 70 пра цэн таў та ры фу, які дзей ні чае 
на да ту па куп кі, яна не рас паў сюдж ва ец ца на 
спе цы яль ныя та ры фы і не су мі ру ец ца з ін шы-
мі зніж ка мі. Пра па но ва дзей ні чае толь кі пры 
прад' яў лен ні да ку мен та, які па цвяр джае пры на-
леж насць па са жы раў да ка тэ го рыі ве тэ ра наў і 
ін ва лі даў Вя лі кай Ай чын най вай ны і пры раў на-
ва ных да іх асоб.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ДЭ ПУ ТАЦ КІЯ ПАРТ ФЕ ЛІ» — 
МА ЛА ДЫМ

Па свед чан ні і «дэ пу тац кія парт фе лі» бу-
дуць уру ча ны ма ла дым пар ла мен та ры ям 
цэнт раль на га рэ гі ё на пад час пер ша га па-
ся джэн ня Ма ла дзёжна га пар ла мен та пры 
Мін скім аб лас ным Са ве це дэ пу та таў, што 
ад бу дзец ца 8 кра са ві ка.

Юна кі і дзяў ча ты па дзе ляц ца во пы там ня даў-
няй вы бар чай кам па ніі, а так са ма сва і мі пла-
на мі на бу ду чы ню ў якас ці дэ пу та таў. На каз 
на доб рыя спра вы ім да дуць кі раў ні кі Мінск ага 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, абл вы кан ка ма, 
дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі, прад стаў ні кі гра мад скіх 
ар га ні за цый.

За вер шыц ца пер шае па ся джэн не эк скур сі яй у 
Му зей су час най бе ла рус кай дзяр жаў нас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

МІ НУС 90 МІЛЬ Ё НАЎ
Па вы ні ках са ка ві ка зо ла та ва лют ныя рэ зер вы Бе ла ру сі, згод-
на з ме та да ло гі яй МВФ, ска ра ці лі ся на 90,8 млн до ла раў ЗША і, 
па вод ле па пя рэд ніх звес так, на 1 кра са ві ка скла лі 4 560,5 млн 
до ла раў ЗША ў эк ві ва лен це, пра што па ве дам ляе ўпраў лен не 
ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў На цы я наль на га бан ка.

У на цы я наль ным вы зна чэн ні аб' ём зо ла та ва лют ных рэ зер ваў 
змен шыў ся на 262,8 млн до ла раў і на 1 кра са ві ка склаў 4 993,3 
млн до ла раў ЗША ў эк ві ва лен це. «На зні жэн не аб' ёму рэ зер ваў у 
са ка ві ку ака за ла ўплыў па га шэн не ўра дам і На цы я наль ным бан кам 
знеш ніх і ўнут ра ных аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це ў поў ным 
аб' ёме, — тлу ма чаць у Нац бан ку. — Пад тры ман ню спры я лі па ступ-
лен ні ад збі ран ня экс парт ных пош лін на наф та пра дук ты, а так са ма 
да дат нае саль да куп лі-про да жу На цы я наль ным бан кам за меж най 
ва лю ты на Бе ла рус кай ва лют на-фон да вай бір жы».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ДЛЯ СТВА РЭН НЯ НА СТРОЮ —
ДЗЕНЬ ЗНІ ЖАК

Адзі ны дзень зні жак, пры мер ка ва ны да свят ка ван ня 70-год-
дзя Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не, прой дзе ў ганд лё вай 
сет цы ста лі цы 2 мая. Пра гэ та па ве да мі лі ў га лоў ным упраў-
лен ні спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма.

У гэ ты дзень мін скія кра мы пра да ста вяць па куп ні кам зніж кі на 
не хар чо выя та ва ры ў па ме ры 15-20 пра цэн таў. А каб ства рыць свя-
точ ны на строй у ве тэ ра наў і ўдзель ні каў Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
у ганд лё вай сет цы ста лі цы ўжо ця пер пра вод зяц ца па шы ра ныя 
про да жы адзен ня і абут ку, та ва раў гас па дар ча га пры зна чэн ня, 
скла да на бы та вой тэх ні кі, юве лір ных вы ра баў, мэб лі і ін ша га. У маі 
ў Мін ску пла ну ец ца пра вес ці больш за 400 вы стаў-про да жаў, рэ-
клам ных ак цый і рас про да жаў. Усім ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най 
вай ны бу дуць пра да стаў ле ны іс тот ныя зніж кі на хар чо выя і не хар-
чо выя та ва ры. А яшчэ ганд лё выя прад пры ем ствы возь муць удзел у 
рэс пуб лі кан скай па тры я тыч най ак цыі «Квет кі Вя лі кай Пе ра мо гі».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПАД ЗЕМ НЫ ПЕ РА ХОД  
ЗА МЕСТ «ЗЕБ РЫ»

На 305-м кі ла мет ры аў та да ро гі М-1/Е30 Брэст — Мінск — гра-
ні ца Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў Дзяр жын скім ра ё не з'я віц ца пад-
зем ны пе ша ход ны пе ра ход.

Но вае збу да ван не за ме ніць на зем ную «зеб ру», якая бы ла тут 
да гэ туль. Бу даў ніц тва пе ра хо да да зво ліць па вы сіць бяс пе ку да рож-
на га ру ху на да дзе ным участ ку да ро гі і ство рыць больш кам форт ныя 
ўмо вы як для кі роў цаў, так і пе ша хо даў, — па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры 
Мінт ран са. Праў да, у су вя зі з уз вя дзен нем пад зем най кан струк цыі 
на 305-м кі ла мет ры «алім пій кі» аб мя жоў ва ец ца да рож ны рух. У 
пры ват нас ці за раз за кры та па ла са па Брэсц кім на кі рун ку. Ча со выя 
ня зруч нас ці да вя дзец ца цяр пець 4,5 ме ся ца — ме на ві та столь кі бу-
дзе доў жыц ца бу даў ніц тва аб' ек та.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДА РО ГА, ЯК ДЗЯЎ ЧЫ НА...
Біл бор ды (з на па мі нам: «Да ро га, як дзяў чы на, — па тра буе 
ўва гі!» ця пер упры гож ва юць ву лі цы Са вец кую і Яф рэ ма ва 
ў Го ме лі.

Ва ўпраў лен ні Го мель скай аб лас ной ДАІ рас ка за лі, што па куль іх 
толь кі два, але не вы клю ча на, што бу дзе больш — з раз на стай ны мі 
вы ява мі. Ін спек тар ад дзя лен ня агі та цыі і пра па ган ды ДАІ Го мель скай 
воб лас ці Ка ця ры на Ра дзі во на ва га во рыць, што лю дзі лепш рэ агу юць 
на пры ваб ную, а не на ад моў ную па пе рад жаль ную ін фар ма цыю. Ме-
на ві та та му пры ўва саб лен ні ідэі ў жыц цё аў та ры ад мо ві лі ся ад вы ка-
ры стан ня вы яў, не па срэд на звя за ных з да ро гай. Да та го ж раз драж няе 
вя лі кая коль касць тэкс ту і ма на тон насць звы чай ных за клі каў, на якія 
ўдзель ні кі да рож на га ру ху ўжо даў но пе ра ста лі рэ ага ваць.

Між тым гэ та толь кі па ча так. Да лей ДАІ Го мель скай воб лас ці збі-
ра ец ца раз мяс ціць у аб лас ным цэнт ры се рыю тэ ма тыч ных ма люн каў, 
на кі ра ва ных на пра фі лак ты ку бяс пе кі ру ху. Да ўдзе лу пры цяг ва юць 
вя до ма га го мель ска га фут ба ліс та і трэ не ра юні ёр скай збор най Бе-
ла ру сі па фут бо ле Вік та ра Ба рэ ля і ўла даль ні цу ты ту ла «Мі сіс Бе ла-
русь» Юлію Пе ра гу да ву.

Акра мя та го, з бе ла рус ка моў ным біл бор дам ДАІ Го мель скай воб лас ці 
вы ра шы ла па даць за яў ку на ўдзел у між на род ным фес ты ва лі мар ке тын гу 
і рэ кла мы «Бе лы Квад рат», які прой дзе ў кан цы кра са ві ка ў Мін ску.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

«У апош ні час па ся джэн ні на шай 
ка мі сіі но сяць прак тыч ную на-
кі ра ва насць, мы хо чам ба чыць 
на прак ты цы, як рэа лі зу юц ца за-
ка на даў чыя да ку мен ты», — па-
ве да міў жур на ліс там Аляк сандр 
СЯ ГОД НІК, стар шы ня Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры, 
пад час вы яз но га па шы ра на га 
па ся джэн ня ка мі сіі на ба зе Рэс-
пуб лі кан ска га цэнт ра эка ло гіі і 
края знаў ства.

— Сён ня мы вы ву ча ем вы ка ры-
стан не ва ўста но вах да дат ко вай 
аду ка цыі за ка на даў чай ба зы га лі ны 
ў пла не па тры я тыч на га і гра ма дзян-
ска га вы ха ван ня. Сё ле та год 70-год-
дзя Пе ра мо гі, Год мо ла дзі, та му, на-
ту раль на, важ на ўсё гэ та ўба чыць, 
ад чуць, па гу та рыць з прак ты ка мі, 
што пра цу юць у гэ тай уста но ве.

Пар ла мен та рый на га даў, што на-
пе ра дзе ў дэ пу та таў — ра бо та па 
ўня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у 
Ко дэкс аб аду ка цыі.

— Я ўжо азна ё міў ся з пра ек там 
да ку мен та і за ўва жыў, што там па 
да дат ко вай аду ка цыі з бо ку Мі ніс-
тэр ства аду ка цыі, Са ве та Мі ніст раў 
ні я кіх да паў нен няў не бы ло, та му гэ та 
па ся джэн не ка мі сіі пра вод жу тут з 
мэ тай па гля дзець: са праў ды ўсё пра-
цуе так, як трэ ба ці па трэб на зра біць 
ней кія па праў кі, — ад зна чыў Аляк-
сандр Ся год нік.

Пе рад па ся джэн нем для ўдзель-
ні каў ар га ні за ва лі эк скур сію па тэ-
ры то рыі цэнт ра, рас ка за лі пра яго 
пра ек ты і фор мы ра бо ты з дзець мі. 
Пры ўста но ве пра цуе шмат гурт коў і 
сек цый, ле там тут ар га ні зу ец ца дзі-
ця чы ла гер. Ёсць зі мо вы сад, дзе 
рас туць ка ва выя дрэ вы, лі мо ны, па-
пая, ба на на вая тра ва, цяп лі цы, у якіх 
вы рошч ва ец ца ра са да роз ных кве-
так, а так са ма валь е ры, дзе мож на 
па на зі раць за роз ны мі птуш ка мі...

— Дэ пу та ты, кож ны з якіх прад-
стаў ляе пэў ную акру гу, мо гуць вы ка-
рыс тоў ваць во пыт пра цы рэс пуб лі кан-
скіх уста ноў да дат ко вай аду ка цыі не-
па срэд на ў сва ёй акру зе, — за ўва жыў 
Аляк сандр Ся год нік. — Сю ды мож на 
ар га ні за ваць вы езд дзя цей, рас пра-
ца ваць эк скур сій ную пра гра му.

Пар ла мен та рый упэў не ны, што гэ-
тая ўста но ва ро біць шмат для та го, 
каб вы ха ваць дзя цей са праўд ны мі 
па тры ё та мі.

— Эка ло гія — вель мы важ ны на-
кі ру нак пра цы з дзець мі, — упэў не-
ны дэ пу тат. — Эка ло гія — гэ та мы, 
кож ны па ві нен ра зу мець гэ та. Што да 
края знаў ства, то ня ўжо маг чы ма вы-
ха ваць гра ма дзя ні на і па тры ё та без 
яго? Та му ха цеў бы звяр нуць ува гу 
дэ пу та таў на важ насць су пра цоў ніц-
тва з уста но ва мі, якія раз ві ва юць гэ-
тыя на кі рун кі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

У ка гось ці праб ле мы, ка мусь ці не ха пае ін-
фар ма цыі, а хтось ці прос та хо ча звяр нуць 
на неш та ўва гу. Для жы ха роў Ма гі лёў скай 
воб лас ці су бот нія пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі 
ста лі вель мі доб рай на го дай па дзя ліц ца з 
ула да мі ўсім, што іх тур буе. Пры чым гэ та 
не заў сё ды ней кія не вы ра шаль ныя пы тан ні 
ці, як ка жуць, на ба ле ла. Ха пае роз ных пра-
па ноў, у тым лі ку вель мі ка рыс ных.

— Па тэ ле фа на ваў па жы лы муж чы на, які рас-
па вёў пра ар га ні за цыю па слуг у ра ё не, — рас-
казала на мес нік стар шы ні Чэ ры каў ска га рай-
вы кан ка ма Ан жэ ла НО ВІ КА ВА. — Ён ус пом ніў, 
як гэ та бы ло ў га ды яго ма ла до сці, ча го за раз не 
ха пае, што не пе ра шко дзі ла б зра біць. Мы пра-
пра ца ва лі яго пы тан не, аб мер ка ва лі з на шым 
ганд лем, прад пры маль ні ка мі. Ча сам на сель ніц-
тву прос та не стае ін фар ма цыі. На ват па тых жа 
цэ нах. Ска жам, у нас бу лач ка каш туе тан ней, 
чым у тым жа Ма гі лё ве, але не ўсе лю дзі гэ та 
ве да юць, ім ня ма з чым па раў наць. За раз, на-
прык лад, у ра ён ным уні вер са ме ін фар ма цыя пра 
зніж кі раз мя шча ец ца на спе цы яль ным ма ні то-

ры. Ін шыя ма га зі ны так са ма ста лі вы стаў ляць на 
больш бач нае мес ца па ве дам лен ні пра ак цыі.

На дум ку Ан жэ лы Но ві ка вай, ка рысць ад та-
кой фор мы пра цы з на сель ніц твам ві да воч ная. 
Зда ра ец ца, дзесь ці во ка за мыль ва ец ца ці праб-
ле ма яшчэ толь кі на спя вае. А яшчэ гэ та доб рая 
маг чы масць зве рыц ца з тым, што ро біш.

У ся рэд нім на су бот нія пра мыя лі ніі тэ ле фа-
ну юць па 5-10 ча ла век. Час цей за ўсё мяс цо вае 
на сель ніц тва тур бу юць ка му наль на-бы та выя пы-
тан ні, стан да рог. Апош няе асаб лі ва да ты чыц ца 
рай цэнт ра. Пад час вя сен няй без да ра жы пры хо-
дзіц ца час цей ра біць грэй дзі ра ван не і пад сып кі.

На дру гім мес цы пы тан ні па пра ца ўлад ка-
ван ні. Бы вае, што лю дзі скар дзяц ца на не да хоп 
эле мен тар най па ва гі. Не як па тэ ле фа на ва ла жан-
чы на, якая абу ра ла ся, што ў той ар га ні за цыі, дзе 
яна даў но пра цуе, з ёй абы шлі ся не спра вяд лі ва, 
на ват на ха мі лі. Та кія пы тан ні, да рэ чы, так са ма 
вель мі важ ныя, на дум ку Ан жэ лы Но ві ка вай. На-
чаль ні ку, пад кі раў ніц твам яко га пра цу юць лю дзі, 
трэ ба тры маць ся бе ў ру ках у лю бой сі ту а цыі.

Скла да ным пы тан нем за ста ец ца знос ава-
рый ных дрэў. І асаб лі ва ў цяж ка да ступ ных мес-

цах. З Асі по віч па тэ ле фа на ва ла жан чы на, якая 
ўба чы ла, што ў Чэ ры ка ве на мо гіл ках пом ні кам 
па гра жае ста рая бя ро за. Дрэ ва вя лі кіх па ме раў 
на хі лі ла ся над імі і мо жа ў лю бы час аб ры нуц ца. 
Мяс цо вае кі раў ніц тва ўзя ло праб ле му на кант-
роль і за раз вы ра шае, як па зба віц ца ад гэ тай 
не бяс пе кі. Скла да насць у тым, што не за ча піць 
най блі жэй шыя да дрэ ва пом ні кі амаль не маг-
чы ма. За раз шу ка юць род ных па ха ва ных, каб 
ра зам пры няць най больш ап ты маль нае ра шэн не. 
Ана ла гіч ныя пы тан ні час ад ча су ўзні ка юць і па 
сель скіх мо гіл ках.

Па сло вах Ан жэ лы Но ві ка вай, ні вод нае пы тан-
не не за ста ец ца без ува гі. Эк стран ныя праб ле мы, 
дзе трэ ба ўмя шан не вы ра та валь ні каў, энер ге ты-
каў і ін шых апе ра тыў ных служ баў, вы ра ша юц ца 
ад ра зу ж. А тыя, якія па тра бу юць дэ та лё ва га 
раз гля ду, — пас ля вы ву чэн ня.

А зда ра юц ца вы пад кі, ка лі пра мую лі нію лю дзі 
вы ка рыс тоў ва юць як да вед ку. На прык лад, у Баб-
руй ску па ці ка ві лі ся, ча му ў цяг ні ку Мінск—Ад лер 
не пра ду гле джа ны ба гаж ны ва гон. «Мы пры вык лі 
да та го, што лю дзі за да юць роз ныя пы тан ні, у 
тым лі ку якія не ма юць пра мо га да чы нен ня да 

га рад скіх улад, — ка жа на чаль нік ад дзе ла па 
ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч-
ных асоб Баб руй ска га гар вы кан ка ма Люд-
мі ла ЛЕ НОЎ СКАЯ. — Да во дзіц ца тлу ма чыць, 
што гэ та не ў на шай кам пе тэн цыі і пад каз ваць, 
ку ды звяр нуц ца. А бы вае і ад маў ля ем у ра шэн ні. 
Та кіх вы пад каў за час іс на ван ня лі ніі бы ло 14. 
Нех та па тра ба ваў для рас ся лен ня ква тэ ру, нех та 
на стой ваў на пра вя дзен ні па за пла на ва га кап ра-
мон ту. Але, як вы свет лі ла ся, за кон ных пад стаў 
для гэ та га не бы ло.

На огул, на «га ра чую» лі нію (як яшчэ на зы ва-
юць гэ тую фор му ста сун каў на мес цах) Баб руй-
ска га гар вы кан ка ма з 17 сту дзе ня па 28 са ка ві ка 
па сту пі ла 248 зва ро таў. З іх, па сло вах Люд мі-
лы Ле ноў скай, 59 раз гле джа на ста ноў ча, па 65 
да дзе ны тлу ма чэн ні пад час тэ ле фон най су вя зі, 
33 узя ты на да дат ко вы кант роль, ас тат нія вы-
ра ша юц ца. У ся рэд нім тэ ле фа ну юць па 20-40 
гра ма дзян. Асаб лі вую па пу ляр насць ма юць лі ніі, 
на якіх пра цу юць стар шы ня гар вы кан ка ма ці яго 
на мес ні кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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З ЧА ГО СКЛА ДА ЕЦ ЦА 
ПА ТРЫ Я ТЫЗМ

Дэ пу та ты на ве да лі 
Рэс пуб лі кан скі цэнтр эка ло гіі і края знаў ства

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

ЧА МУ Ў ЦЯГ НІ КУ МІНСК—АД ЛЕР НЯ МА БА ГАЖ НА ГА ВА ГО НА?
І на та кія пы тан ні да во дзіц ца ад каз ваць пад час пра мых тэ ле фон ных лі ній

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Зна чыць, бу дзем цяр пець, маў чаць, аб мяр коў-
ваць і скар дзіц ца ўсё на той жа кух ні? Але тое, 
што зда ец ца спа ко ем у ка лек ты вах, час цей за 
ўсё міф. Злом ад кры та га су пра ціў лен ня пра па-
на ва ным рэ фор мам ад быў ся, але яму на зме ну 
прый шлі абы яка васць або псі ха ла гіч нае аб стра-
га ван не, якое ад бі ва ец ца на вуч нях і сту дэн тах.

Лі дар ста ліч на га праф са ю за ра бот ні каў аду-
ка цыі і на ву кі ўпэў не на, што ча ла век, які ба іц ца 
стра ціць пра цу, які не ад чу вае ста біль нас ці і лі-
чыць ся бе «він ці кам», пра пе ра мо гу не ду мае. 
Пе ра мо га пры хо дзіць з ра зу мен нем мэ ты, свай го 
мес ца і сва ёй знач нас ці.

«Пры гэ тым я ўпэў не на, што пра фе сі я нал 
заў сё ды бу дзе па трэб ны сва ёй ВНУ ці шко ле, 
па коль кі ме на ві та та кія лю дзі скла да юць хры бет 
лю бой ар га ні за цыі і сіс тэ мы. Іх трэ ба га да ваць 
і пес ціць, па шы ра ю чы іх коль касць», — да да ла 
Ла ры са Вол ка ва.

ЧА МУ НЕ ЧУ ЮЦЬ ПЕ ДА ГО ГАЎ?
Сён ня ні для ка го не сак рэт, што не вы со кі 

ўзро вень за ра бот най пла ты ў аду ка цыі — ве лі-
чы ня па ста ян ная ў па раў на нні з ін шы мі га лі на мі 
эка но мі кі. Ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та 
ра бот ні каў сіс тэ мы знач на ні жэй шая за ана ла-
гіч ны па каз чык ін шых га лін.

— Зар пла та — не да па мо га на бед насць, не-
пра ца здоль насць ці ста расць. Яна па він на быць 
год най, і яе трэ ба за раб ляць якас най пра цай, — 
упэў не на стар шы ня Мінск ага гар ка ма га лі но ва га 
праф са ю за. — Не ад на ра зо ва на пра ця гу пя ці га доў 
праф са юз звяр таў ся ў Са вет Мі ніст раў, ор га ны 
за ка на даў чай і вы ка наў чай ула ды, Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі з пра па но ва мі па пы тан нях апла ты пра цы 
ра бот ні каў га лі ны. Трэ ба кан ста та ваць, што чу юць 
нас дрэн на, а то і зу сім не хо чуць тур ба ваць ся бе 
ад ка за мі на зва ро ты праф са ю за, ча го не ска жаш 
пра мяс цо выя ор га ны ўла ды, і дзя куй ім за гэ та 
ўза е ма дзе ян не! У бя гу чым го дзе бюд жэ там го ра да 
на кі роў ва ец ца 30% срод каў на па вы шэн не та рыф-
ных ста вак ра бот ні кам сіс тэ мы аду ка цыі.

Ла ры са Вол ка ва па ве да мі ла, што ад ной з кры-
ніц для па вы шэн ня за ра бот най пла ты з'яў ля ец ца 
рэа лі за цыя ар ты ку ла 26 За ко на «Аб рэс пуб лі кан-
скім бюд жэ це на 2015 год», якім пра ду гле джа на 
маг чы масць уста наў лі ваць па вы шаль ныя ка э-
фі цы ен ты да та рыф най стаў кі за кошт эка но міі 
бюд жэт ных срод каў. Але ў мі ну лым го дзе для 
вы ка нан ня вы шэй зга да на га ар ты ку ла за ко на аб 
бюд жэ це бы ла пры ня та па ста но ва Са ве та Мі ніст-
раў № 110, якая ўжо за га дзя не пра цуе.

— Не аб ход на ад зна чыць, што маг чы масць 
па вы сіць зар пла ту праз рэа лі за цыю 110-й па-
ста но вы ў 2014 го дзе Мінск не вы ка рыс таў, а па 
рэс пуб лі цы ёй ска рыс та лі ся толь кі дзве ВНУ, — 
па ве да мі ла Ла ры са Вол ка ва. — Тое, што бу дзе 
да лей ад бы вац ца са стаў лен нем дзяр жа вы да 
фі нан са ван ня аду ка цыі, па вы шэн нем за ра бот най 
пла ты ра бот ні каў і кан ку рэн та здоль нас ці пе да га-
гіч най пра фе сіі, на ўпрост ада б'ец ца на ра бот ні-
ках, іх ма ты ва цыі, ад да чы ў ра бо це, а зна чыць, і 
на вы ні ках. На ша сіс тэ ма апла ты пра цы па тра буе 
аб ноў ле най плат фор мы, су час ных прын цы паў, 
но вых по гля даў і кан струк тыў ных ра шэн няў.

Важ на так са ма ра зу мець, што за ро бак — толь-
кі адзін з эле мен таў пра цоў ных ад но сін, што, 
па вя ліч ва ю чы зар пла ту, трэ ба ду маць і пра ўсё 
ас тат няе — пра сіс тэ му атэс та цыі, умо вы для да-
лей ша га асо бас на га і пра фе сій на га рос ту пе да го-
гаў. Усе мы ра зу ме ем, што гэ та цэ лас ная сіс тэ ма 
пра цоў ных ад но сін па між гра мад ствам з ад на го 
бо ку і пе да га гіч ным ра бот ні кам — з ін ша га.

«НЕ ТРЭ БА НАС УЗ ВО ДЗІЦЬ НА 
П'Е ДЭС ТАЛ»

— Яшчэ га доў 20-30 та му вы пуск ні кі шко лы 
ся род са мых прэ стыж ных пра фе сій на зы ва лі 
пра фе сію на стаў ні ка. Гэ ты шлях вы бі ра лі най-
леп шыя вуч ні з кла са. А што мы ба чым сён ня? 
Не да бо ры на бюд жэт ную фор му на ву чан ня... А 
той, хто па сту пае, не мо жа здаць на ват пер шую 
се сію, — агу чыў сваё ба чан не сі ту а цыі ў аду-
ка цыі стар шы ня пра фка ма Даб ра мыс лен ска га 

дзі ця ча га са да — ся рэд няй шко лы, на стаў нік бе-
ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры Сця пан КУ НІЦ КІ. — І 
я час та за дум ва ю ся над тым, а хто ж прый дзе 
нам на зме ну. Тое, што пе да га гіч ныя ка лек ты вы 
ста рэ юць, — гэ та факт. Ма ла дыя спе цы я ліс ты, 
ад пра ца ваў шы па раз мер ка ван ні свае два га ды, 
шу ка юць для ся бе ін шую сфе ру дзей нас ці. Не 
ха пае на стаў ні каў ма тэ ма ты кі, за меж най мо вы, 
хі міі, фі зі кі. У на шай шко ле гэ тыя прад ме ты вы-
кла да юць на стаў ні кі-пен сі я не ры.

Сі ту а цыя з кож ным го дам ус клад ня ец ца. Шко-
лу па кі да юць та ле на ві тыя пе да го гі, сы хо дзіць 
іні цы я ты ва, твор часць, і, як вы нік, па чы нае зні-
жац ца якасць аду ка цыі. Усе спо са бы про ці ста-
яць гэ та му пра цэ су і пе ра адо лець цяж кас ці 
звы чай на зво дзяц ца да за круч ван ня га ек, 
да лей шай бю ра кра ты за цыі шко лы і рэг ла-
мен та цыі дзей нас ці кі раў ні коў уста ноў і не-
па срэд на на стаў ні каў.

Ча му ж па дае прэ стыж пра фе сіі? На дум ку 
на стаў ні ка, спра ва тут не столь кі ва ўзроў ні за ра-
бот най пла ты, коль кі ў стаў лен ні да пе да го га.

— Яго пер ша па чат ко вая за да ча — ву чыць 
дзя цей, пра фе сій на, ці ка ва, з за хап лен нем. Ме-

на ві та пра свой не па срэд ны аба вя зак па ві нен 
ду маць на стаў нік, пры хо дзя чы ў шко лу. Але гэ та 
яму сён ня не заў сё ды ўда ец ца, — пад крэс лі-
вае Сця пан Ку ніц кі. — Аду ка цыя пе ра гру жа на 
ме то ды ка мі, рэ ка мен да цы я мі, спра ва зда ча мі, 
пла на мі... На стаў нік па ві нен зай мац ца і не ўлас-
ці вы мі яго пра фе сіі аба вяз ка мі, якія не ма юць 
ні я ка га да чы нен ня ні да аду ка цый на га пра цэ су, 
ні да вы ха ван ня дзя цей. Гэ тых аба вяз каў, што 
«па ве ша ны» на пе да го гаў ін шы мі ве дам ства-
мі, хоць ад баў ляй. Мы аба вя за ны ўсім: ор га нам 
унут ран ных спраў, па над звы чай ных сі ту а цы ях, 
ахо вы зда роўя, ва ен ка ма ту, пра ку ра ту ры, са цы-
яль най і са ні тар най служ бе, на ват баць кам: усе 
яны шлюць у шко лу свае ўка зан ні, а па сут нас ці, 
на вяз ва юць на стаў ні кам свае аба вяз кі.

На дум ку пе да го га, у поў най ме ры ад каз ваць 
за вы ха ван не сва іх дзя цей па він ны баць кі, а не 
клас ныя кі раў ні кі, на стаў ні кі і ды рэк та ры. Шко-
ла па він на не за мя няць баць коў скія функ цыі, а 
толь кі іх да паў няць і ка рэк та ваць.

— Сён ня вель мі час та з вус наў чы ноў ні каў 
мож на па чуць фра зы кштал ту «на стаў нік па ві нен 
тое». І ўво гу ле «ён па ві нен быць та кім ці та кім». 
Не трэ ба пе рад на мі ста на віц ца на ка ле ні і не трэ-
ба ўзво дзіць нас на п'е дэс тал. Не трэ ба да на шай 
пра фе сіі прад' яў ляць па вы ша ныя па тра ба ван ні, 
га ва рыць пра яе ўзнёс ла. Пра фе сія на ша не гор-
шая і не леп шая за ін шыя. У яе ёсць свае плю сы 
і мі ну сы, — лі чыць Сця пан Ку ніц кі.

Пе рад мі ніст рам аду ка цыі Мі ха і лам Жу раў ко-
вым, які ўдзель ні чаў у з'ез дзе, на стаў нік па ста віў 
шэ раг пы тан няў. Па яго сло вах, пе да го гі за кла-
по ча ны тым, што прак тыч на ўсе яны па зба ві лі ся 
маг чы мас ці атры маць пен сію за вы слу гу га доў. 
Пры ня тае па ла жэн не аб па рад ку атэс та цыі пе-
да га гіч ных кад раў пры вя ло ў шок вы ха ва це ляў 
уста ноў да школь най аду ка цыі, кі раў ні коў і іх на-
мес ні каў. Вы ха ва це лі, якія не ма юць про філь-
най аду ка цыі па «пе да го гі цы дзя цін ства», ста лі 
із го я мі ў сіс тэ ме аду ка цыі. А кі раў ні кі ўста ноў 
аду ка цыі па зба ві лі ся пра ва на атэс та цыю як пе-
да го гі.

— У СМІ час та мож на па чуць раз ва жан ні пра 
мэ та згод насць іс на ван ня рэ гі я наль ных ін сты-
ту таў раз віц ця аду ка цыі і пра па но вы пе ра даць 
гэ тыя функ цыі пе да га гіч ным уні вер сі тэ там. Пе-
да го гі на шай воб лас ці за тое, каб яны іс на ва лі, 
толь кі трэ ба на дзя ліць іх ты мі функ цы я мі, якія 
яны па він ны вы кон ваць, а не на клад ваць на іх 
функ цыі кант ра лё раў. У нас кант ра лё раў усіх 
уз роў няў ха пае і так, — да даў Сця пан Ку ніц кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Як стаць настаўніку героем дня?

Злом ад кры та га су пра ціў лен ня 
пра па на ва ным рэ фор мам ад быў ся, але 
яму на зме ну прый шлі абы яка васць 
або псі ха ла гіч нае аб стра га ван не, якое 
ад бі ва ец ца на вуч нях і сту дэн тах.

Ме на ві та пра свой не па срэд ны аба вя зак 
па ві нен ду маць на стаў нік, пры хо дзя чы 
ў шко лу. Але гэ та яму сён ня не заў сё ды 
ўда ец ца.

У поў най ме ры ад каз ваць за вы ха ван не 
сва іх дзя цей па він ны баць кі, а не 
клас ныя кі раў ні кі, на стаў ні кі і 
ды рэк та ры.
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Пад пі сан не дэ крэ та №3 «Аб па пя рэ джан-
ні са цы яль на га ўтры ман ства» за ста ец ца 
ад ной з са мых па пу ляр ных на він апош ніх 
дзён. Фак тыч на ён да ты чыц ца кож на га 
гра ма дзя ні на — і тых, хто ў фі нан са ван-
ні дзяр жаў ных рас хо даў не ўдзель ні чае 
(п'ю чы, гу ля ю чы і ні дзе не пра цу ю чы або 
прос та кла ду чы ўсё за роб ле нае ва ўлас-
ную кі шэ ню), і тых, хто сум лен на пра-
цуе і ў ка го пер шыя фак тыч на на шыі 
ся дзяць.

Гэ тых пер шых, як агу чыў на на ра дзе па пад-
рых тоў цы да ку мен та па ўтры ман цах-дар ма е дах 
Прэ зі дэнт кра і ны, ні мно га ні ма ла — ка ля 400 
ты сяч ча ла век. І ўсе яны ка рыс та юц ца бяс плат-
най ме ды цы най і аду ка цы яй, аплач ва юць ка му-
наль ныя рас хо ды з улі кам дзяр жаў най суб сі дыі. 
«Дзе ж спра вяд лі васць?» — на пэў на, кож ны, 
хто сум лен на пра цуе і пла ціць па да ткі, хоць раз 
за да ваў ся та кім пы тан нем.

Улас на, дэ крэт №3 і ёсць уста ля ван не гэ тай 
са май спра вяд лі вас ці. Якая, да рэ чы, пра дык-
та ва ная не толь кі мер ка ван ня мі ма ра лі, але і 
га лоў ным За ко нам кра і ны.

Пра гэ та ня даў на, ка мен ту ю чы зга да ны дэ-
крэт, вель мі вы раз на і зра зу ме ла ска за ла мі-
ністр пра цы і са цы яль най аба ро ны Ма ры я на 
ШЧОТ КІ НА. Яна на га да ла, што ар ты ку лам 56 
Кан сты ту цыі Бе ла ру сі ўста ноў ле на, што кож-
ны гра ма дзя нін аба вя за ны ўдзель ні чаць у фі-
нан са ван ні дзяр жаў ных рас хо даў. Пры гэ тым 
мі ністр звяр ну ла ўва гу, што га ран ту ец ца пра ва 
на пра цу, ад нак ні хто ні ко га не пры му шае пра-
ца ваць: «Пры му со ва й пра цы ў кра і не ня ма, 
пра пі са ная асоб на нор ма, што ка лі ча ла век 
жы ве з ней ка га пэў на га да хо ду, то ён па ві-
нен вы плач ваць пла ця жы. Ка лі ве лі чы ня гэ тых 
пла ця жоў не менш за 20 ба за вых ве лі чынь, 
лі чыц ца, што ён так са ма фі нан суе дзяр жаў-
ныя вы дат кі».

Яшчэ адзін важ ны мо мант, які пой дзе толь кі 
на ка рысць тым, хто пра цуе не афі цый на, — дэ-
крэт фак тыч на лік ві дуе зар пла ту ў кан вер тах. 
Ня рэд ка на шым лю дзям не ха пае сме лас ці 
па тра ба ваць у не сум лен на га пра ца даў цы пла-
ціць «па ве да мас ці». Аб перс пек ты ве атры маць 
праз га ды зу сім не вя лі кую пен сію або зу сім яе 
не атры маць ма ла дыя ра бот ні кі ня рэд ка не за-
дум ва юц ца, не ка жу чы ўжо пра тое, што па да-
ткі трэ ба пла ціць. Ця пер жа па дат ка ві кам ста не 
пра ца ваць пра сцей. «Ра ней зла віць за ру ку тых, 
хто вы плач вае зар пла ту ў кан вер тах або вя дзе 
не сум лен ны біз нес, бы ло цяж ка. Гэ та бы ло аб-
умоў ле на ўза ем най ці ка вас цю най маль ні ка і 
ра бот ні ка, па куль не ўзні ка ла кан флік ту. Пры 
су па стаў лен ні іх да хо даў і вы дат каў роз ні цу па-
ру шаль ні кі пры кры ва лі за меж ны мі па зы ка мі. 
За раз са мі ра бот ні кі ста лі больш за ці каў ле ны 
ў афі цый ным пра ца ўлад ка ван ні», — га во рыць 
Тац ця на МЯ СА ЕДА ВА, на чаль нік ін спек цыі па 
па дат ках і збо рах па Ві цеб скай воб лас ці.

Дэ крэт пры му сіць за ду мац ца аб по шу ку пра-
цы і са праўд ных гуль та ёў, якія вя дуць аса цы яль-
ны лад жыц ця. На леж ныя тры з ліш нім міль ё ны 
з не ча га трэ ба пла ціць, та му дар ма е ды — у 
са мым на ту раль ным сэн се гэ та га сло ва, вы-
му ша ны бу дуць пе ра гле дзець свае ад но сі ны 
да жыц ця. Ка неш не, не ад ра зу і не ўсе, хо піць 
ра бо ты і мяс цо вым ула дам, і мі лі цыі. Але га лоў-
нае — ёсць кан крэт ны ме ха нізм, які да зва ляе 
на на зва ную ка тэ го рыю ўплы ваць і пры маць 
су праць іх ме ры. Але тут па ві нен быць не толь-
кі ме тад «бі зу на». Стар шы ня Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ лі чыць, 
што важ на за га дзя на гад ваць лю дзям пра но-
ва ўвя дзен не, ар га ні за ваць ін фар ма ван не па-
тэн цый ных утры ман цаў, за дзей ні чаць СМІ, пра-
ва ахоў ныя ор га ны і ўсе служ бы, чыя да па мо га 
не аб ход ная. Ад на ча со ва гу бер на тар да ру чыў 
пра ана лі за ваць перс пек ты вы з'яў лен ня но вых 
пра цоў ных мес цаў у рэ гі ё не, якія па ўста нуць у 

вы ні ку за вяр шэн ня рэа лі за цыі пра ек таў, ма дэр-
ні за цыі прад пры ем стваў у блі жэй шы час. Бо, ка-
лі лю дзі за хо чуць афі цый на пра ца ўлад ка вац ца, 
гэ ту маг чы масць ім трэ ба пра да ста віць.

А ў ста лі цы, дзе ва кан сій ха пае, кан ку рэн-
цыя за ра бо чае мес ца бу дзе ўзрас таць, і гэ та 
доб ра. «У Мін ску на ліч ва ец ца больш за 9 ты сяч 
ва кан сій, з іх ка ля 60% — для прад стаў ні коў ра-
бо чых пра фе сій. Год та му коль касць сва бод ных 
пра цоў ных мес цаў бы ла ўдвая боль шая. Пры 
гэ тым знач на па вя лі чы ла ся коль касць зва ро таў 
па са дзей ні чан не ў пра ца ўлад ка ван ні, уз рас ла 
рэ гіст ра цыя бес пра цоў ных», — цы туе БЕЛ ТА 
Тац ця ну КУ ДЗЕ ВІЧ, на чаль ні ка ўпраў лен ня 
за ня тас ці на сель ніц тва ка мі тэ та па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар вы-
кан ка ма. Пры гэ тым спе цы я ліст пад крэс лі вае, 
што маг чы масць пра ца ўлад ка вац ца ў ста лі цы 
ёсць, га лоў нае, каб у ча ла ве ка бы ло жа дан не. 
Больш за тое, бес пра цоў ным аказ ва юць са-
дзей ні чан не ў ар га ні за цыі прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці, пра па ну юць прай сці на ву чан не па за-
па тра ба ва най на рын ку пра цы спе цы яль нас ці.

Дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду, на мес нік стар шы ні Па ста-
ян най ка мі сіі па пра цы і са цы яль ных пы тан-
нях Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ лі чыць, што дэ крэт 
да па мо жа дыс цып лі на ваць лю дзей, ства рыць 
пра слой ку на сель ніц тва, якая бу дзе тры мац ца 
за сваё пра цоў нае мес ца. «Дэ крэт бу дзе скла-
да на рэа лі зоў вац ца. Але ка лі на ват з гэ тых 400 
ты сяч афі цый на не пра цу ю чых ха ця б па ло ву 
пры вя дзе да ней ка га па рад ку, — гэ та ўжо бу дзе 
вы нік, мне зда ец ца. І спра ва на ват не ў 20 ба за-
вых ве лі чы нях. Вель мі б ха це ла ся, каб у рэш це 
рэшт у свя до мас ці на ша га ча ла ве ка з'я ві ла ся 
аба вя за цель ства пе рад кра і най, дзяр жа вай, сва-
ёй сям' ёй: за ха ваць пра цоў нае мес ца, пра ца ваць 
на ім і за раб ляць у тым лі ку на тую ж пен сію і 
да па мо гу тым, хто ў ёй мае па трэ бу».
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ПА ПРЫН ЦЫ ПЕ СПРА ВЯД ЛІ ВАС ЦІ
Дэ крэт №3 мно гіх пры му сіць за ду мац ца аб сва ім мес цы ў гра мад стве


