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Са цы яль ная кан суль та цыяСа цы яль ная кан суль та цыя

За кон — 
на ба ку ма ці

Ка лі жан чы ны з дзець мі мо гуць 
пра ца ваць ня поў ны ра бо чы 

дзень або ты дзень?
Спе цы я ліс ты Мінп ра цы і са цы яль най аба-

ро ны ад каз ва юць на чар го выя пы тан ні 

чы та чоў.

Ра бот ні ца, якая мае дзі ця ва ўзрос-

це 12 га доў, звяр ну ла ся да най маль-

ні ка з прось бай аб уста наў лен ні ёй 

ня поў на га ра бо ча га ча су. Най маль нік 

ад мо віў у прось бе, ма ты ву ю чы сваю ад мо ву 

вы твор чай не аб ход нас цю пры сут нас ці ра-

бот ні цы поў ны ра бо чы дзень. Ці пра ва мер на 

зра біў най маль нік?

— У ад па вед нас ці з ар ты ку лам 289 Пра цоў-
на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь най маль нік 
аба вя за ны ўста наў лі ваць ня поў ны ра бо чы дзень 
або ня поў ны ра бо чы ты дзень па прось бе жан чы-
ны, якая мае дзі ця ва ўзрос це да 14 га доў (у тым 
лі ку дзі ця, якое зна хо дзіц ца пад яе апе кай).

На зва ная нор ма з'яў ля ец ца аба вяз ко вай для 
вы ка нан ня най маль ні кам.

Акра мя на зва най ка тэ го рыі ра бот ні каў, най-
маль нік аба вя за ны ўста наў лі ваць ня поў ны ра-
бо чы дзень або ня поў ны ра бо чы ты дзень асо-
бам з ін ва лід нас цю ў ад па вед нас ці з іх ін ды ві-
ду аль ны мі пра гра ма мі рэ абі лі та цыі; ра бот ні кам, 
якія пра цу юць на ўмо вах су мя шчаль ніц тва пры 
пры ёме на ра бо ту; ін шым ка тэ го ры ям ра бот ні-
каў, пра ду гле джа ным ка лек тыў ным да га во рам, 
па гад нен нем.

Пе ра лі ча ным ра бот ні кам най маль нік аба вя-
за ны ўста наў лі ваць ня поў ны ра бо чы час, на ват 
ка лі гэ та не ад па вя дае вы твор чым ін та рэ сам 
най маль ні ка.

Пе ра лік пры ве дзе ных у ар ты ку ле 289 Пра-
цоў на га ко дэк са ка тэ го рый ра бот ні каў, якім 
най маль нік аба вя за ны ўста наў лі ваць ня поў ны 
ра бо чы дзень або ня поў ны ра бо чы ты дзень, не 
з'яў ля ец ца вы чар паль ным. Акра мя на зва ных, 
ка лек тыў ным да га во рам, па гад нен нем мо гуць 
быць пра ду гле джа ны ін шыя ка тэ го рыі ра бот ні-
каў. На прык лад, у ка лек тыў ным да га во ры мо жа 
быць за ма ца ва на нор ма аб уста наў лен ні ня-
поў на га ра бо ча га ча су жан чы нам, якія ма юць 
дзя цей ва ўзрос це да 18 га доў, ра бот ні кам, якія 
су мя шча юць пра цу з на ву чан нем, і г. д.

* * *
З'яў ля ю ся шмат дзет най ма ці, 

у сям'і трое дзя цей да 16 га доў. Гра-

фік ра бо ты на прад пры ем стве змен-

ны — у тры зме ны: з 0 да 8, з 8 да 

16 і з 16 да 24 га дзін. Вы твор часць бес пе ра-

пын ная, пра цую шэсць дзён за пар, за тым 

два вы хад ныя і г. д. У су вя зі з гэ тым абра ны 

да дат ко вы воль ны ад ра бо ты дзень — па ня-

дзе лак — пе ры я дыч на пры па дае на вы хад-

ныя дні і зні кае. Ці мож на пе ра нес ці яго на 

ін шы дзень тыд ня? (Н. Г.)

— У якас ці да дат ко ва га воль на га дня ра-
бот ні ку да ец ца вы бра ны ім па ўзгад нен ні з 
най маль ні кам дзень тыд ня — па яго пісь мо-
вай за яве. У за яве ра бот нік указ вае абра ны ім 
дзень тыд ня і пе ры яд (пе ры я ды) ка лян дар на га 
го да, ка лі ён жа дае ска рыс тац ца пра вам на гэ-
ты воль ны дзень.

Да ван не та ко га дня афарм ля ец ца за га дам 
(рас па ра джэн нем) най маль ні ка, які вы да ец ца 
на пра ця гу трох ра бо чых дзён з дня па да чы 
за явы на лю бы пе ры яд (лю быя пе ры я ды) ка лян-
дар на га го да, вы зна ча ны (вы зна ча ныя) ра бот-
ні кам па ўзгад нен ні з най маль ні кам. У за га дзе 
(рас па ра джэн ні) указ ва ец ца абра ны воль ны 
дзень тыд ня і пе ры яд (пе ры я ды), на які (якія) 
ён да ец ца.

Пад су моў ван не і пе ра нос воль ных дзён у 
ты дзень у мэ тах да лей ша га да ван ня іх у су куп-
нас ці не да пус ка ец ца, але аб ме жа ван няў на-
конт пе ры я дыч нас ці на пі сан ня за явы аб да ван ні 
воль на га дня ў ты дзень і коль кас ці гэ тых за яў на 
пра ця гу ка лян дар на га го да за ка на даў ствам не 
ўста ноў ле на. У су вя зі з гэ тым вы ма е це маг чы-
масць на пі сан ня за явы пры скла дан ні гра фі ка 
ра бо ты. На прык лад, у за яве мож на ўка заць у 
адзін з тыд няў ме ся ца адзін воль ны дзень, у ін-
шы ты дзень — ін шы воль ны дзень.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

?

?

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Аня, ці ве да еш ты, як 

ма ма ста ла ар тыст кай ба-

лета?

Аня: Не.
Тац ця на: Ка лі я бы ла ма-

лень кая, ма ма ва дзі ла мя не на 
мас тац кую гім нас ты ку, і там 
трэ нер рэ ка мен да ва ла па спра-
ба ваць па сту піць у ха рэа гра-
фіч нае ву чы лі шча. Я прай шла 
ўступ ныя іс пы ты, але ма ма 
вель мі доў га раз дум ва ла, ці 
вар та мне быць ба ле ры най, і 
ўсё не па да ва ла да ку мен ты, 
а я нер ва ва ла ся і пра сі ла: «Ма-
ма, ну вя зі хут чэй, бо мя не ж 
не возь муць!» Па шчы рас ці, 
тан ца ваць мне заўж ды па да-
ба ла ся — і ўжо ка лі па сту па ла, 
то зра зу ме ла, што ха чу, ма ру 
стаць ба ле ры най.

— А дач ка са ма па цяг ну ла ся 

сле дам ці ма ма ўга ва ры ла?

А.: Я са ма ха це ла! Мне па-
да ба ец ца тан ца ваць на сцэ не, 
у пры го жых кас цю мах. І ка лі 
ма ма тан цуе ў спек так лях — 
так са ма, я з са ма га дзя цін ства 
ба чу яе па ста ноў кі. Асаб лі ва 
люб лю «Спя чую пры га жу ню», 
ма ма там вель мі доб ра тан цуе 
пар тыю Феі Ка ра бос.

Т.: Па ра докс у тым, што гэ-
та злая фея — але дзі ця так 
ба чыць.

— Што са мае скла да нае 

ў гэ тай пра фе сіі?

А.: Ча сам не па да ба юц ца 
не ка то рыя тан цы, якія ста-
вяць. І на шпа га це ся дзець не 
люб лю.

Т.: Са мае скла да нае — ка лі 
ты рых ту еш ней кую пар тыю, 
не бліз кую та бе, але яе трэ ба 
«зра біць». Што я маю на ўва зе: 
бы вае, пер са наж зу сім на ця бе 
не па доб ны, а трэ ба ўва со біць 
яго так, каб гля дач па ве рыў, 
уба чыў не штуч ную на іг ра-
насць, не Та ню Ула сень у гэ тай 
ро лі, а са мо га пер са на жа.

— Та ды што са мае пры-

ем нае?

А.: Ка лі тан цу еш не ў ма се, 
а ад на, і ўся ўва га скі ра ва на на 
ця бе. Мая лю бі мая пар тыя — 
з ба ле та «Па віль ён Ар мі ды». 
А ў бу ду чы ні ма ру стан ца ваць 
Чор на га ле бе дзя.

Т.: Ка лі, стан ца ваў шы спек-
такль, ты за стаў ся ім за да во-

ле ны. Зра зу ме ла, заўж ды ёсць 
над чым па пра ца ваць і ня ма 
ме жаў дас ка на лас ці, але ка лі 
па стаў ле ныя пе рад са бой за-
да чы зболь ша га вы кон ва еш, 
то на на ступ ны спек такль ста-
віш но выя за да чы, вы шэй шыя 
план кі, і та ды ў ар тыс та ад-
бы ва ец ца рост. І, без умоў на, 
важ ная як пра фе сій ная ацэн ка 
рэ пе ты та ра, з якім ты пра ца-
ваў над спек так лем, на коль кі 
чыс та і тэх ніч на бы лі вы ка на-
ны тыя ці ін шыя па зі цыі, так і 
рэ ак цыя пуб лі кі, бо ўсё, што 
мы ро бім, па вя лі кім ра хун ку 
ро біц ца для гле да ча — і ка лі 
ён су пер ажы вае, ве рыць, гэ та 
са праў ды да ра го га каш туе... 
Вось ка лі пай ду са сцэ ны, то 
больш ча су і сіл ад дам пе да го-
гі цы — я вы кла даю ў ма лень-
кіх дзе так, якіх ву чу тан цам, і ў 
бу ду чы ні бу ду тан ца ваць праз 
сва іх вуч няў. Ка лі ты ба чыш, 
што ў іх атрым лі ва ец ца, — гэ та 
вель мі ўсцеш вае.

— З дач кой вы ма ма ці пе-

да гог?

Т.: У нас быў та кі во пыт, ка лі 
я рэ пе ці ра ва ла з Аняй, — гэ та і 
для мя не, і для яе ста ла вы пра-
ба ван нем, бо ўлас ныя дзе ці не 
ўспры ма юць ця бе як пе да го га, 
мо гуць і рас кап ры зіц ца, і ад-
мо віц ца неш та ра біць... Ця пер 
Аня па ста ле ла і ўжо інакш ус-

пры мае за ўва гі, не крыў дзіц ца. 
Я, у сваю чар гу, ста ра юся тлу-
ма чыць: «Ты ма лай чын ка, але 
мож на зра біць лепш — вось 
тут да цяг нуць ступ ню, тут ка-
ле на». У на шай пра фе сіі заўж-
ды ёсць ку ды рас ці, але трэ ба 
быць вель мі асця рож ным, бо 
для дзя цей важ ная ацэн ка і па-
хва ла бліз кіх лю дзей, і рэз кім 
сло вам мож на ад біць усю ах-
во ту зай мац ца.

А.: Так, з ма май рэ пе ці ра-
ваць скла да на, яна стро гая.

— Ба ле ры на — прэ стыж-

ная пра фе сія?

А.: А што та кое «прэ стыж-
ная»? Ка лі пра за ро бак, то ў 
нас ба ле ры ны за раб ля юць не 
вель мі мно га, але ёсць кра і ны, 
дзе доб ра пла цяць. Та му я ха-
чу стаць ба ле ры най і па ехаць 
у роз ныя кра і ны све ту — але 
яшчэ не ве даю дак лад на, ку-
ды.

Т.: Што тут ска жаш — па га-
джу ся з Аней, у на шай кра і не 
ба ле ры на — не над та пры быт-
ко вая пра фе сія. Аса біс та мне 
ха пае гро шай, каб за бяс печ-
ваць сва іх дзя цей, але заўж ды 
ёсць да ча го імк нуц ца. Не здар-
ма іс нуе вы раз: гро шай ні ко-
лі не бы вае мно га, і ба га тыя 
па ма іх мер ках лю дзі, пэў на, 
лі чаць, што за раб ля юць не-
да стат ко ва. Так, ха це ла ся б 

боль шай ма тэ ры яль най ад да-
чы, бо ар тыст ба ле та — штуч-
ны та вар, атры маць гэ ту пра-
фе сію мо жа да лё ка не кож ны, 
мы ву чым ся дзе вяць га доў, 
а сцэ ніч ны век да во лі ка рот-
кі... З дру го га бо ку, на мой по-
гляд, ар тыст — гэ та не пра гро-
шы. На огул, не толь кі ар тыс ту, 
а кож на му ча ла ве ку трэ ба зай-
мац ца тым, што пры но сіць яму 
ра дасць, та ды ад гэ тай пра цы 
на са мрэч бу дзе плён. А ха дзіць 
на ра бо ту дзе ля гро шай і ці ха 
не на ві дзець тое, чым зай ма-
еш ся, — на вош та?

— Ка лі дач ка пе ра ду мае 

іс ці па ва шым шля ху...

Т.: Я ў лю бым вы пад ку пад-
тры маю яе вы бар і бу ду да па-
ма гаць, на коль кі гэ та ў ма іх сі-
лах. Яна са ма вы бра ла за ня ткі 
ба ле там, і я, ве да ю чы цяж кас ці 
гэ тай пра фе сіі, заўж ды ка за-
ла: «Аня, ты па він на ра зу мець, 
што ба ле ры на — гэ та не толь кі 
дзяў чы на на сцэ не ў пры го жым 
убо ры, а паў ся дзён ная цяж кая 
пра ца, і на ват ка лі та бе неш-
та ба ліць, твая за да ча — нес ці 
ра дасць лю дзям, а свае аса-
біс тыя пе ра жы ван ні па кі нуць 
за ку лі са мі».

— Апі шы це ба ле ры ну лі-

та раль на дву ма-тры ма сло-

ва мі — якая яна?

А.: Ху дая, пры го жая... 
(у за ду мен ні гля зіць на ма му). 
Не ве даю на ват, што да даць.

Т.: Пра ца ві тая, зграб ная... 
На гэ тым, на пэў на, спы ню ся.

— Што яшчэ, на ваш по-

гляд, вар та ве даць баць кам, 

дзе ці якіх ма раць стаць ар-

тыс та мі ба ле та?

Т.: Ад да ючы дзі ця ў ха рэа-
гра фіч нае ву чы лі шча, трэ ба 
ра зу мець, што пра фе сія па-
тра буе сур' ёз на га стаў лен ня 
і што бу дуць вя лі кія на груз кі. 
Не аб ход на да па ма гаць спраў-
ляц ца з імі: на ла дзіць пра-
віль нае хар ча ван не, рэ жым 
ад па чын ку — аба вяз ко ва, бо 
па-ін ша му ні мыш цы, ні нер-
вы не ад наў ля юц ца. Ба лет — 
пры го жае мас тац тва, ка лі ты 
ся дзіш у гля дац кай за ле, але 
ад ва рот ны бок ме да ля — пра-
ца, пра ца, пра ца. І пра ца ваць 
не аб ход на ўсё жыц цё.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

МАЯ МА МА — 
БА ЛЕ РЫ НА!


