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БО ЛЕ ВЫЯ КРОП КІ
«Жорст кая парт нёр ская ра бо-

та», — ме на ві та так аха рак та ры-

за ваў дзе ла выя ста сун кі з га лі-

но вым праф са юзам на мес нік мі-

ніст ра аду ка цыі Сяр гей РУ ДЫ. 

«На ша су мес ная пра ца склад ная 

і ад каз ная. Тым больш што мы 

па ста ян на ма ем цэ лы на бор пра-

па ноў ад на ша га праф са ю за», — 

ад зна чыў ён.

Ле тась у цэнт ры агуль най ува гі 

зна хо дзі лі ся пы тан ні, якія да ты-

чац ца ар га ні за цыі і нар ма ван ня 

пра цы пе да га гіч ных ра бот ні каў; 

апла ты пра цы асоб ных ка тэ го рый 

ра бот ні каў, у тым лі ку тых, што 

за дзей ні ча ны ў ар га ні за цыі пад-

во зу на ву чэн цаў; ра бот ні каў, што 

на кі роў ва юц ца на ра бо ту ў азда-

раў лен чыя ар га ні за цыі. На па рад-

ку дня бы лі пы тан ні пра фе сій на га 

пен сій на га стра ха ван ня пе да га гіч-

ных ра бот ні каў, уня сен ня змя нен-

няў у ква лі фі ка цый ныя ха рак та-

рыс ты кі асоб ных па сад ра бот ні каў 

аду ка цыі, рас пра цоў кі ме ха ніз ма 

на кі ра ван ня вы зва ле ных у вы ні ку 

ап ты мі за цыі фі нан са вых срод каў 

на па трэ бы га лі ны.

Але спа чат ку не каль кі ліч баў. 

Ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная 

пла та ў аду ка цыі за сту дзень — 

сне жань 2017 го да скла ла 

557,7 руб ля, у тым лі ку ў пе да-

га гіч ных ра бот ні каў 632,4 руб ля, 

у на стаў ні каў 673,5 руб ля, пра-

фе сар ска-вы клад чыц ка га скла ду 

987,6 руб ля. Па ме ры ву чэб ных 

сты пен дый ва га лі ся ад 51,85 руб ля 

(мі ні маль ная) да 99,33 руб ля (мак-

сі маль ная). У ад но сі нах да бюд-

жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му мі ні-

маль ная сты пен дыя скла ла толь кі 

27 %, мак сі маль ная — 51,6 %. Для 

па раў на ння: у 2013 го дзе гэ тыя су-

ад но сі ны скла да лі ад па вед на 40 

% і 76 %. Так са ма пра цяг ва ец ца 

тэн дэн цыя зні жэн ня тэм паў рос ту 

па ме ру та рыф най стаў кі пер ша га 

раз ра ду ў ад но сі нах да бюд жэ ту 

пра жыт ко ва га мі ні му му.

— Пе ра гляд та рыф най стаў кі 

пер ша га раз ра ду з улі кам змя нен-

ня па ме ру мі ні маль най за ра бот-

най пла ты за ста ец ца над звы чай 

ак ту аль ным. ЦК праф са ю за не ад-

на ра зо ва на кі роў ваў пра па но вы ў 

Фе дэ ра цыю праф са юзаў Бе ла-

ру сі па пы тан нях ажыц цяў лен ня 

да плат да ўзроў ню мі ні маль най 

за ра бот най пла ты ра бот ні кам га-

лі ны, у якіх на лі ча ная за ра бот ная 

пла та ні жэй шая за па мер мі ні-

маль най за ра бот най пла ты. Гэ та 

да ты чыц ца як прад стаў ні коў ра-

бо чых пра фе сій, так і ква лі фі ка-

ва ных спе цы я ліс таў, — па ве да міў 

Аляк сандр Бой ка. — Ра бот ні кі, якія 

та ры фі ку юц ца па ад ным і тым 

жа раз ра дзе, ма юць ад ноль ка-

вы пра цоў ны стаж, але роз ныя 

па ме ры прэ міі ў ад па вед нас ці 

з іх аса біс тым укла дам у вы ні кі 

пра цы, атрым лі ва юць па фак це з 

улі кам да плат ад ноль ка вы за ро бак 

у па ме ры мі ні маль най за ра бот най 

пла ты. Ніз кі ўзро вень за ра бот-

най пла ты ра бот ні каў га лі ны 

з'яў ля ец ца асноў най праб ле май, 

якая па ста ян на ўзні ма ец ца на 

су мес ных па ся джэн нях праф са-

ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі 

і Мі ніс тэр ства аду ка цыі.

ХТО НА СТУП НЫ?
Ле тась мі ніс тэр ствам і праф са-

юзам су мес на пра пра цоў ва ла ся 

маг чы масць удас ка на лен ня сіс тэ-

мы апла ты пра цы пра фе сар ска-

вы клад чыц ка га скла ду. «Апош няе 

па вы шэн не за роб каў у вы шэй шай 

шко ле пра во дзі ла ся ў сту дзе ні 

2012 го да і за кра на ла яно вы клад-

чы каў ВНУ, якія не ма юць ву чо ных 

сту пе няў і зван няў. Та му важ ным 

да сяг нен нем з'яў ля ец ца па вы шэн-

не з 1 снеж ня 2017 го да та рыф ных 

ста вак пра фе сар ска-вы клад чыц-

ка му скла ду на 30 %», — пад крэс-

ліў Аляк сандр Бой ка.

— У 2018 го дзе ў мэ тах вы ка нан-

ня да ру чэн няў Прэ зі дэн та, да дзе-

ных ім на Рэс пуб лі кан скім пе да га гіч-

ным са ве це, мі ніс тэр ства пра цяг не 

ра бо ту над пы тан нем па вы шэн ня 

за ра бот най пла ты пед ра бот ні кам 

уста ноў аду ка цыі ўсіх уз роў няў, — 

за пэў ніў Сяр гей Ру ды. — Са ве там 

Мі ніст раў да ру ча на рас пра ца ваць 

і ўнес ці ад па вед ныя пра па но вы па 

да школь най аду ка цыі. Акра мя та-

го, па да ру чэн ні Прэ зі дэн та ство ра-

на ра бо чая гру па пад кі раў ніц твам 

рэк та ра БДЭУ Ула дзі мі ра Шы ма ва, 

якая па він на рас пра ца ваць і ўнес ці 

на раз гляд кі раў ні ка дзяр жа вы свае 

пра па но вы па ўдас ка на лен ні апла ты 

пра цы пра фе сар ска-вы клад чыц ка-

га скла ду, па вы шэн ні за ці каў ле нас ці 

ў вы ні ках пе да га гіч най і на ву ко вай 

дзей нас ці.

Сяр гей Ру ды і Аляк сандр Бой ка 

па ве да мі лі, што за раз ідзе ра бо та 

над пра ек там Ука за Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб удас-

ка на лен ні апла ты пра цы ра бот-

ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый» 

і па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб апла-

це пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных 

ар га ні за цый».

— Прад стаў ле ныя пра ек ты 

спра шча юць ме ха нізм раз лі ку за-

ра бот най пла ты ра бот ні каў бюд-

жэт най сфе ры, але вы клі ка юць 

за не па ко е насць у пла не мер ка ва-

най ад ме ны дэ крэ таў і ўка заў па 

да дат ко вых ме рах сты му ля ван ня 

пра цы ра бот ні каў, якія зна хо дзяц-

ца на кант ракт най фор ме най му, 

па асоб ных ка тэ го ры ях ма ла дых 

спе цы я ліс таў, губ ля юц ца да пла-

ты за ву чо ныя сту пе ні і зван ні. 

Мы лі чым, што гэ тыя пра ек ты па-

тра бу юць тлу ма чэн няў і руп лі вай 

да пра цоў кі, — агу чыў па зі цыю 

га лі но ва га праф са ю за Аляк сандр 

Бой ка.

СПРА ШЧЭН НЕ 
АТЭС ТА ЦЫІ

Вар та на га даць, што ў сту дзе ні 

мі ну ла га го да ўрад пры няў ра шэн-

не, згод на з якім ма ла дым спе цыя-

ліс там з ка тэ го рыі пе да га гіч ных 

ра бот ні каў, якія ўжо ад пра ца ва лі 

па раз мер ка ван ні два га ды, але 

пра цяг ва юць пра ца ваць у гэ тай жа 

ўста но ве аду ка цыі, яшчэ на год 

бы ла па доў жа на вы пла та да пла ты 

ў па ме ры ад ной та рыф най стаў кі 

пер ша га раз ра ду. Зроб ле на гэ та 

бы ло для та го, каб не да пус ціць 

зні жэн ня за роб каў у ма ла дых спе-

цы я ліс таў і іх ад то ку з уста ноў аду-

ка цыі. За ха ван не да пла ты яшчэ на 

адзін год дае маг чы масць ма ла-

дым пе да го гам прай сці атэс та цыю 

для атры ман ня дру гой ква лі фі ка-

цый най ка тэ го рыі.

Яшчэ адзін важ ны, на дум ку кі-

раў ніц тва мі ніс тэр ства і праф са ю-

за, крок — уня сен не змя нен няў у 

Ін струк цыю аб атэс та цыі пе да га-

гіч ных ра бот ні каў. У пры ват нас ці, 

быў ад ме не ны аба вя зак па цвяр-

джаць пры свое ную больш як пяць 

га доў на зад вы шэй шую ква лі фі-

ка цый ную ка тэ го рыю і ка тэ го-

рыю «на стаў нік-ме та дыст». Быў 

па шы ра ны пе ра лік пе да га гіч ных 

ра бот ні каў, якія да пус ка юц ца да 

атэс та цыі на пры сва ен не дру гой 

ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі без 

улі ку ста жу ра бо ты на па са дзе. Па-

шы ра ны паў на моц твы на чаль ні каў 

упраў лен няў аду ка цыі аб лас ных 

вы ка наў чых ка мі тэ таў і стар шы ні 

ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан-

ка ма. Яны атры ма лі пра ва да ваць 

зго ду на до пуск пе да га гіч ных ра-

бот ні каў да атэс та цыі на пры сва-

ен не вы шэй шай ква лі фі ка цый най 

ка тэ го рыі без улі ку пры свое най 

ра ней ква лі фі ка цый най ка тэ го-

рыі або ста жу ра бо ты на па са дзе. 

Ра ней для гэ та га па тра ба ва ла ся 

зго да мі ніст ра.

— Мы ве да ем, што ўня сен не 

змя нен няў у ін струк цыю ўлі чы ла 

мер ка ван не асноў най ма сы пе да-

го гаў, — па крэс ліў Сяр гей Ру ды. — 

За ўва гі і пра па но вы ЦК праф са ю-

за так са ма бы лі ўлі ча ны.

На мес нік мі ніст ра аду ка цыі 

па ве да міў, што па чы на ю чы з 

2015 го да ў кра і не рэа лі зу ец ца пі-

лот ны пра ект па апра ба цыі нар-

ма тыў на га фі нан са ван ня ўста ноў 

аду ка цыі. Яго мэ та — за бес пя чэн-

не праз рыс тас ці і спра вяд лі вас ці 

раз мер ка ван ня бюд жэт ных срод-

каў. У 2017 го дзе ім бы лі ахоп ле ны 

642 уста но вы агуль най ся рэд няй і 

94 уста но вы да школь най аду ка цыі. 

З 1 сту дзе ня 2019 го да на нар-

ма тыў нае фі нан са ван не па він на 

пе рай сці ўся сіс тэ ма агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі, з 1 сту дзе ня 

2020 го да — сіс тэ ма да школь най 

аду ка цыі, а ў 2021 го дзе — пра фе-

сій на-тэх ніч ная і ся рэд няя спе цы-

яль ная аду ка цыя.

— Пад час рэа лі за цыі пі лот на га 

пра ек та на ме ці лі ся як ста ноў чыя 

тэн дэн цыі, так і праб лем ныя мо-

ман ты, — кан ста та ваў Сяр гей Ру-

ды. — Та му мы про сім праф са юз: 

унось це ра зум ныя пра па но вы па 

ка рэк ці роў цы па ды хо даў, звя за ных 

з нар ма тыў ным фі нан са ван нем.

УВА ГА — 
КА ЛЕК ТЫЎ НА МУ 
ДА ГА ВО РУ

Аляк сандр Бой ка лі чыць удзел у 

ін фар ма цый ных пра ек тах Фе дэ ра-

цыі праф са юзаў Бе ла ру сі, вы ступ-

лен ні ў рэс пуб лі кан скіх і рэ гі я наль-

ных СМІ най важ ней шай за да чай 

дзей нас ці га лі но ва га праф са ю за.

— Трэ ба больш ак тыў на вы ка-

рыс тоў ваць для пад няц ця прэ сты-

жу ра бот ні каў га лі ны тэ ле ві зій-

ныя пра ек ты Фе дэ ра цыі праф-

са юзаў Бе ла ру сі, — ад зна чае 

ён. — На па ста ян най асно ве на 

бе ла рус кім тэ ле ба чан ні вы хо-

дзяць дзве праф са юз ныя пра-

гра мы — «На род ная ра ні ца» і 

«Ад кры тая раз мо ва». Га лоў ны 

ге рой «На род най ра ні цы» — звы-

чай ны ча ла век пра цы: на стаў нік, 

ву чо ны, бу даў нік. Ім мо жа стаць 

кож ны. Ле тась ге ро я мі пе ра да чы 

ста лі два прад стаў ні кі сіс тэ мы 

аду ка цыі: ды рэк тар ашмян скай 

шко лы № 1 Мі ха іл Мар' я на віч 

Гру жэў скі і ды рэк тар віцебскай 

гім на зіі № 1 Ва лян ці на Тра фі-

маў на Шы ро ка ва.

Тэ ле ві зій ны пра ект ФПБ і ка-

на ла СТВ пе ра да ча «Ад кры тая 

раз мо ва» вы хо дзіць што ты дзень 

і за клі ка ны пра дэ ман стра ваць, 

як праф са ю зы да па ма га юць гра-

ма дзя нам вы ра шаць іх ра бо чыя 

пы тан ні: най маль нік не пра цяг нуў 

кант ракт, не вы плач вае кам пен са-

цыю за траў му... У мі ну лым го дзе 

з удзе лам прад стаў ні коў праф са-

ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі 

вый шлі ў эфір ча ты ры вы пус кі пе-

ра да чы, у якіх аб мяр коў ва лі ся тэ-

мы пра ца ўлад ка ван ня пад лет каў, 

пад рых тоў кі дзі ця чых азда раў лен-

чых ла ге раў, ра бо ты сту дэнц кіх 

прафка маў, ака зан ня даб ра чын-

най да па мо гі.

Між ін шым, у 2017 го дзе ў ар-

га ні за цый ныя струк ту ры праф са-

ю за па сту пі ла больш за 63 ты ся чы 

зва ро таў ад яго чле наў. Ана ліз па-

ка заў, што най больш ты по выя па-

ру шэн ні за ка на даў ства аб пра цы 

ад бы ва юц ца пры зваль нен ні ра-

бот ні каў па іні цы я ты ве най маль ні-

каў; пры за клю чэн ні, пад аў жэн ні і 

ска са ван ні кант рак таў; пры мя нен-

ні мер дыс цып лі нар на га спаг нан-

ня; за клю чэн ні ка лек тыў ных да-

га во раў; апла це і ма тэ ры яль ным 

сты му ля ван ні пра цы.

Па ста не на 1 сту дзе ня гэ та га 

го да ў га лі не аду ка цыі бы ло за клю-

ча на 6878 ка лек тыў ных да га во раў. 

Ле тась Бе ла рус кі праф са юз ра бот-

ні каў аду ка цыі і на ву кі пра вёў Рэс-

пуб лі кан скі кон курс на най леп шы 

ка лек тыў ны да га вор (па гад нен не). 

Пе ра маг ла ў ім ста ліч ная ся рэд няя 

шко ла № 51. У ЦК праф са ю за раз-

гля да юць ка лек тыў ны да га вор як 

кры ні цу да дат ко вых для ра бот ні-

каў сфе ры аду ка цыі са цы яль ных 

іль гот і га ран тый, та му і ўдзя ля юць 

яму та кую вя лі кую ўва гу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



 Вы шэй шая шко ла

НО ВЫЯ ГА РЫ ЗОН ТЫ 
ДЛЯ КІ ТАЙ СКАЙ МО ВЫ

Пер шы ў Бе ла ру сі фа куль тэт кі тай скай мо вы і куль ту ры адкрыў-

ся ў Мін скім дзяр жаў ным лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це.

Ён бу дзе рых та ваць вы клад чы каў, пе ра клад чы каў і спе цы я ліс таў 

па між куль тур най ка му ні ка цыі ў сфе ры знеш не эка на міч ных су вя-

зяў, су вя зяў з гра мад скас цю і між на род на га ту рыз му. Фа куль тэт 

кі тай скай мо вы і куль ту ры мае цес ныя кан так ты з Ус ход не-Кі тай скім 

пе да га гіч ным уні вер сі тэ там, Пе кін скім уні вер сі тэ там за меж ных моў, 

Цянь цзінь скім уні вер сі тэ там за меж ных моў і Шан хай скім уні вер сі тэ-

там за меж ных моў. У струк ту ры фа куль тэ та бу дуць функ цы я на ваць 

дзве ка фед ры: ка фед ра тэ о рыі і прак ты кі кі тай скай мо вы і ка фед ра 

мо ва знаў ства і пра фе сій най ка му ні ка цыі.

Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс   ЗА РОБ КІ ПЕ ДА ГО ГАЎ, 
ЭКС ПЕ РЫ МЕНТ У ГА ЛІ НЕ 
І ПРЭ СТЫЖ ПРА ФЕ СІІ

Як парт нё ры шу ка юць ад ка зы на ня прос тыя пы тан ні?
«Па вы шэн не прэ сты жу пра фе сіі пе да го га заў сё ды 

за ста ва ла ся пры яры тэт ным на прам кам у дзей нас ці 

га лі но ва га праф са ю за», — пад крэс ліў на су мес най 

з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі ка ле гіі стар шы ня ЦК Бе ла рус ка га 

праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі Аляк сандр 

БОЙ КА. — Мы імк нём ся да та го, каб кож ны ра зу меў: 

яго пра ца і пра фе сі я на лізм бу дуць год на ацэ не ныя. 

На рэа лі за цыю гэ тай за да чы на кі ра ва на і па гад нен не 

па між Мі ніс тэр ствам аду ка цыі і Бе ла рус кім пра фе сій ным 

са юзам ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі. Мы ўдзяч ныя на ша му 

са цы яль на му парт нё ру за кан струк тыў ны па ды ход 

і ра зу ме ем, што маг чы мас ці га лі ны — не бяз меж ныя, та му 

шэ раг праб лем ных пы тан няў яшчэ ча кае свай го вы ра шэн ня. 

Ме на ві та на іх і бу дуць скан цэнт ра ва ныя на шы на ма ган ні».

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.


