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Тым не менш ад мо віц ца ад раз мер-
ка ван ня і атры маць сва бод ны дып лом 
мож на толь кі ў вы ключ ных вы пад ках. 
Уваж лі вай пры чы най лі чыц ца па ступ лен-
не на больш вы со кі ўзро вень аду ка цыі, 
на прык лад, у ма гіст ра ту ру, або для вы-
пуск ні ка ка ле джа — на ўзро вень вы шэй-
шай аду ка цыі пер шай сту пе ні. Так са ма 
гэ та служ ба ў вой ску, пы тан ні, звя за ныя з 
не пра ца здоль нас цю і зда роў ем. Па звест-
ках Мі ніс тэр ства аду ка цыі, уся го та кіх ка ля 
сямі пра цэн таў вы пуск ні коў.

Праў да, ёсць яшчэ адзін ва ры янт — вы-
пла ціць дзяр жа ве вы дат кі за сваё на ву-
чан не. Яшчэ на эта пе раз мер ка ван ня вы-
пуск нік мо жа за явіць пра сваё не жа дан не 
пра ца ваць па раз мер ка ван ні ці мэ та вым 
на кі ра ван ні і звяр нуц ца па раз лік су мы 
срод каў, вы дат ка ва ных на яго на ву чан не, 
а пас ля іх уня сен ня — атры маць да вед ку аб 
сва бод ным пра ца ўлад ка ван ні.

У Бе ла рус кім рэс пуб лі кан скім праф са-
ю зе ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі кан ста ту-
юць: ка лі ра ней да іх звяр та лі ся з пы тан ня-
мі «а ча му мы па він ны пла ціць?», то ця пер 
мно гія зва ро ты ў праф са юз гу чаць пры-
клад на так: «Ку ды і коль кі трэ ба за пла ціць, 
каб не ехаць па раз мер ка ван ні?» А з улі кам 
та го, што ця пер у агуль ную су му, якую трэ-
ба вяр таць дзяр жа ве за сваё на ву чан не, не 
ўва хо дзіць су ма вы пла ча най сты пен дыі і 
пла та за ін тэр нат, яна знач на змен шы ла ся. 
І мо ладзь вы ра шае за ра біць гэ тыя гро шы, 
але за ха ваць сва бо ду вы ба ру...

Ню ан сы мэ та вай 
пад рых тоў кі

— Ка лі мы ка жам пра тых, хто не пры яз-
джае на пер шае ра бо чае мес ца без уваж-
лі вай пры чы ны, то ліч бы тут не вя лі кія. На-
прык лад, па звест ках аб вяр тан ні срод-
каў (ра шэн ні, што пры ма лі ся на ўзроў ні 
ўста ноў аду ка цыі), у 2018 го дзе гэ та бы ло 
кры ху больш як 130 ча ла век. Па доб ная 
ліч ба і па 2019 го дзе, — па ве да міў пад час 
ан лайн-кан фе рэн цыі на сай це Бел ТА на-
чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня пра фе-
сій най аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
Сяр гей КАС ПЯ РО ВІЧ.

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе да га гіч-
ным уні вер сі тэ це за тры апош нія га ды не 
пры сту пі лі да ра бо ты пас ля раз мер ка ван ня 
ўся го 15 вы пуск ні коў. З улі кам та го, што 
за зга да ны час бы ло пад рых та ва на амаль 
2,5 ты ся чы спе цы я ліс таў — гэ та пры бліз на 
0,5 пра цэн та.

Між ін шым, у тым вы пад ку, ка лі ма-
ла ды спе цы я ліст не пры сту піў да ра бо ты 
ці зволь ніў ся да за кан чэн ня тэр мі ну аба-
вяз ко вай ад пра цоў кі і не жа дае вяр таць у 
бюд жэт срод кі доб ра ах вот на, гро шы спа-
га ня юц ца з яго ў су до вым па рад ку.

Для за да валь нен ня па трэ бу рэ гі ё наў 
іс нуе так са ма мэ та вы на бор. Мэ та вае на-
кі ра ван не га ран туе яго ўла даль ні ку бяс-
плат нае на ву чан не і сты пен дыю, але «ад-
ма зац ца» ад ад пра цоў кі ці па мя няць мес ца 
ра бо ты амаль не рэ аль на. Вы пуск нік му сіць 
ад пра ца ваць на прад пры ем стве, з якім ён 
і яго ВНУ за клю чы лі да га вор. На прык лад, 
пе рад па ступ лен нем у пе ду ні вер сі тэт ма ла-
ды ча ла век пад піс вае з ад дзе лам аду ка цыі 

да га вор і аба вя зу ец ца пас ля за кан чэн ня 
ву чо бы вяр нуц ца пра ца ваць у род ныя 
мяс ці ны. І на ват ка лі за час на ву чан ня зме-
ніц ца яго ся мей нае ста но ві шча і жыц цё выя 
пла ны, пас ля атры ман ня дып ло ма ён усё 
роў на бу дзе аба вя за ны ту ды вяр нуц ца.

Па-дру гое, ка лі пра ца ваць па раз мер-
ка ван ні прый дзец ца пас ля за кан чэн ня ВНУ 
два га ды, то па мэ та вым на кі ра ван ні — аж 
пяць га доў. Та му трэ ба доб ра па ду маць, 
перш чым за клю чаць да га вор на мэ та вую 
пад рых тоў ку. Ад пра ца ваць пяць га доў 
пас ля раз мер ка ван ня па він ны бу дуць і 
вы пуск ні кі пе да га гіч ных кла саў, якія па-
сту па лі ва ўні вер сі тэт па вы ні ках су моўя 
без эк за ме наў. Та му не ўсе ра ша юц ца ска-
рыс тац ца та кой ільго тай, бо спраг на за-
ваць сваё жыц цё на столь кі га доў на пе рад 
праб ле ма тыч на.

Га ран тыі для ма ла дых 
спе цы я ліс таў

Як ста віц ца да бу ду ча га раз мер ка ван-
ня — як да са цы яль най пе ра ва гі або як да 
ма ла пры ем на га аба вяз ку — кож ны вы ра-
шае для ся бе сам. Але ві да воч ныя плю сы 
ў яго так са ма ёсць. Раз мер ка ван не — гэ та 
не прос та га ран та ван не вы пуск ні ку, які 
яшчэ не мае прак тыч на га до све ду, пер-
ша га ра бо ча га мес ца. Ма ла ды спе цы я ліст 
у гэ тым вы пад ку пад стра ха ва ны з усіх ба-
коў. Па-пер шае, най маль нік аба вя за ны 
даць яму ра бо ту па той спе цы яль нас ці і той 

ква ліфіка цыі, якая ўка за на ў яго дып ло-
ме і за на та ва на ў на кі ра ван ні. Але са мая 
га лоў ная пры ві лея — аба ро на ад зваль-
нен ня на пра ця гу двух га доў. Най маль-
нік не мае пра ва ўста наў лі ваць ма ла дым 
спе цы я ліс там вы пра ба валь ны тэр мін і не 
мо жа зволь ніць ма ла до га спе цы я ліс та на 
асно ве та кой фар му лёў кі, як «не ад па вед-
насць зай ма е май па са дзе ці вы кон ва е май 
ра бо це з пры чы ны не да стат ко вай ква лі-
фі ка цыі».

Зда ра ец ца, што най маль нік па дае за яў-
ку на ад ну коль касць спе цы я ліс таў, а яму 
на кі роў ва юць у два ра зы больш. І што хо-
чаш з імі ра бі — шу кай ім ра бо ту.

— Ма ла до му спе цы я ліс ту мо гуць пра-
па на ваць за ня тасць на па ло ву стаў кі, 
пры чым не па атры ма най спе цы яль нас ці. 
У та кім вы пад ку ёсць за кон ныя пад ста вы 
ад мо віц ца ад пра па но вы ды пай сці на пе-
ра раз мер ка ван не, — тлу ма чыць га лоў ны 
пра ва вы ін спек тар пра цы ЦК Бе ла рус-
ка га праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і 
на ву кі Ла ры са МА НЮК. — Ка лі іх не змо-
гуць пе ра раз мер ка ваць, па він ны вы даць 
да вед ку аб са ма стой ным пра ца ўлад ка-
ван ні. Ды рэк тар мо жа ска заць ма ла до-

му спе цы я ліс ту, што ка лі той ад мо віц ца, 
то бу дзе аба вя за ны вы пла ціць дзяр жа ве 
гро шы за сваё на ву чан не. Та кія па гро зы 
мож на сме ла іг на ра ваць. Ка лі мы су стра-
ка ем ся з вы пуск ні ка мі, тлу ма чым ім, што 
на ра бо ту іх па він ны ўзяць па той спе цы-
яль нас ці, якая пра пі са на ў на кі ра ван ні на 
раз мер ка ван не.

Пра вы і аба вяз кі
А ці мож на ад мо віц ца ад раз мер ка ван-

ня з пры чы ны ад сут нас ці ў па тэн цый на га 
най маль ні ка жыл ля?

Умо ва аб вы дзя лен ні ма ла дым спе цы я-
ліс там жы ло га па мяш кан ня най маль ні кам 
мо жа быць ага во ра на ў на кі ра ван ні на ра-
бо ту і пра цоў ным да га во ры (кант рак це). 
Ад нак за бес пя чэн не ма ла до га спе цы я ліс та 
жыл лём — гэ та пра ва, а не аба вя зак най-
маль ні ка. Адзі ная га ран тыя ў гэ тай сфе ры, 
за ма ца ва ная на дзяр жаў ным уз роў ні, — 
пра ва ма ла до га спе цы я ліс та, які пры быў 
па мес цы раз мер ка ван ня, стаць на ўлік 

асоб, што ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, без да дат ко вых па тра-
ба ван няў па не аб ход ным тэр мі не пра жы-
ван ня ў ад па вед ным на се ле ным пунк це. 
У тым лі ку ў Мін ску і Мін скім ра ё не.

У най маль ні каў ёсць шмат маг чы мас-
цяў, каб пад тры маць ма ла до га спе цы я-
ліс та. Пад трым ка мо жа за клю чац ца як у 
асаб лі вых па ды хо дах пры фар мі ра ван ні 
яго за роб ку, так і ў кам пен са цыі апла ты за 
здым нае жыл лё аж да вы ра шэн ня жыл лё-
ва га пы тан ня ўжо на па ста ян най асно ве.

— Пер шае, што па ві нен зра біць ма ла ды 
спе цы я ліст, які пры быў на мес ца раз мер ка-
ван ня, — гэ та сха дзіць у пра фкам, дзе яму 
рас тлу ма чаць яго пра вы, і аба вяз ко ва трэ ба 
азна ё міц ца з ка лек тыў ным да га во рам, бо 
там ёсць важ ныя пунк ты, якія да ты чац ца 
га ран тый ма ла дым спе цы я ліс там, — ра іць 
Ла ры са Ма нюк. — Трэ ба азна ё міц ца і са 
служ бо вай ін струк цы яй. У сіс тэ ме аду ка цыі 
ў ма ла дых спе цы я ліс таў ёсць вы бар: за клю-
чыць кант ракт або бес тэр мі но вы пра цоў ны 
да га вор. Звы чай на ўсе вы бі ра юць кант ракт, 
бо па ім пра ду гледж ва ец ца па вы шэн не та-
рыф най стаў кі (акла ду) плюс да юц ца да-
дат ко выя дні ад па чын ку.

Між ін шым, сён ня і сту дэн ты-плат ні кі, 
якія па жа да лі раз мер ка вац ца, атрым лі ва-
юць тыя ж са цы яль ныя га ран тыі, пра ду гле-
джа ныя для ма ла дых спе цы я ліс таў, што і 
вы пуск ні кі бюд жэт най фор мы на ву чан ня. 
У праф са ю зе за ўва жы лі, што яны час та на-
ват больш за ці каў ле ныя ў атры ман ні пер-
ша га ра бо ча га мес ца, чым бюд жэт ні кі.

Ра шэн не ма ла до га спе цы я ліс та за стац ца 
і да лей пра ца ваць па мес цы раз мер ка ван-
ня пас ля двух га до ва га тэр мі ну за ле жыць 
вы ключ на ад за ці каў ле нас ці най маль ні ка 
і ад ство ра ных для жыц ця і пра фе сій на-
га рос ту ма ла до га спе цы я ліс та ўмоў. Тым 
больш што да пла ты і ін шыя прэ фе рэн цыі, 
уста ноў ле ныя дзяр жа вай для ма ла дых 
спе цы я ліс таў, рас паў сюдж ва юц ца пе ра-
важ на на ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за-
цый і дзей ні ча юць толь кі на час іх ра бо ты 
па раз мер ка ван ні.

За вы ша ныя ча кан ні
Ка лі ка заць пра за ма ца ван не ма ла дых 

спе цы я ліс таў, то тут трэ ба ана лі за ваць, 
коль кі з іх пра цяг ну лі пра цоў ную дзей-
насць пас ля тэр мі ну аба вяз ко вай ра бо ты 
па раз мер ка ван ні. У Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным пе да га гіч ным уні вер сі тэ це па ста ян на 
ма ні то раць 23 ра ё ны Мін скай воб лас ці: 
ад 80 да 100 пра цэн таў вы пуск ні коў 2014, 
2015 і 2016 га доў за ста лі ся ў сіс тэ ме аду ка-
цыі, за ма ца ваў шы ся на тых мес цах, ку ды 
яны бы лі раз мер ка ва ныя. У Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі сцвяр джа юць, што ў сіс тэ ме аду-
ка цыі адзін з са мых вы со кіх па каз чы каў па 
за ма ца валь нас ці ма ла дых спе цы я ліс таў: 
на пер шым мес цы за ста юц ца і на да лей 
пра ца ваць не менш як 80 пра цэн таў вы-
пуск ні коў пе да га гіч ных спе цы яль нас цяў.

Ад нак, ёсць і ін шыя на зі ран ні: не ўсе 
най маль ні кі за ці каў ле ныя ў так зва ным 
за ма ца ван ні ма ла дых спе цы я ліс таў. Па 
не афі цый най ін фар ма цыі, якая па сту пае 
ад вы пуск ні коў, іх баць коў і з прад пры-
ем стваў, мно гіх най маль ні каў у прын цы пе 
за да валь няе та кая сі ту а цыя, ка лі тан ная 
ра бо чая сі ла ў асо бе ма ла дых спе цы я ліс-
таў вы ка рыс тоў ва ец ца на пра ця гу двух 
га доў, а за тым ма ла дыя лю дзі зваль ня-
юц ца, па коль кі не ба чаць перс пек тыў да-
лей шай сва ёй ра бо ты ў гэ тай ар га ні за цыі. 
Най маль нік так са ма не ба чыць у гэ тым 
асаб лі вай праб ле мы, па коль кі што год па 
раз мер ка ван ні на мес ца вы бы лых ён зноў 
на бі рае ма ла дых спе цы я ліс таў.

Ці ка ва, што ма ла дыя лю дзі, якія толь кі 
збі ра юц ца вый сці на ры нак пра цы і звяр-
та юц ца па да па мо гу ці кан суль та цыю ў 
ка мі тэт па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не Мін гар вы кан ка ма, ары ен ту юц-
ца на за ро бак у ты ся чу — паў та ры ты ся чы 
руб лёў. Та кія за вы ша ныя ча кан ні мо ла-
дзі — тэн дэн цыя апош ніх га доў. А вось 
кры тыч нае стаў лен не да ся бе для мно гіх 
не ха рак тэр нае. Як за ўва жае Ла ры са Ма-
нюк, роз ні цу па між тым, што ча ка юць ма-
ла дыя спе цы я ліс ты, і тым, што яны атрым-
лі ва юць, апош нія ўспры ма юць са ма ме ней 
як ка та стро фу. Та му мо ладзь трэ ба пры-
ву чаць да дум кі, што перш, чым штось ці 
мець, трэ ба гэ та за ра біць, і ні чо га з не ба 
не па дае.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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Яшчэ на эта пе раз мер ка ван ня 
вы пуск нік мо жа за явіць 

пра сваё не жа дан не пра ца ваць 
па раз мер ка ван ні ці мэ та вым 
на кі ра ван ні і звяр нуц ца па раз лік 
су мы срод каў, вы дат ка ва ных 
на яго на ву чан не.

КАГО ЧАКАЕ ГЛЫ БІН КАКАГО ЧАКАЕ ГЛЫ БІН КА

Як ста віц ца да бу ду ча га 
раз мер ка ван ня — 

як да са цы яль най пе ра ва гі або 
як да ма ла пры ем на га аба вяз ку — 
кож ны вы ра шае для ся бе сам. 
Але ві да воч ныя плю сы ў яго 
так са ма ёсць. 

Вы пуск ні кі, якія пра цу юць не па 
мес цы жы хар ства баць коў у бюд-
жэт ных ар га ні за цы ях, ма юць пра-
ва на атры ман не льгот на га крэ ды ту 
для на быц ця рэ чаў пер шай не аб-
ход нас ці.

Па жа дан ні ма ла до га спе цы я ліс-
та ў тэр мін яго ад пра цоў кі па раз-
мер ка ван ні мо жа быць уклю ча ны 
тэр мін служ бы ва Уз бро е ных Сі лах 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ці вод пуск па 
до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це да трох 
га доў. Пры чым, у вод пуск па до гля-
дзе дзі ця ці мо жа пай сці як ма ці, так 
і баць ка дзі ця ці.

Ка лі сту дэнт больш за па ло ву тэр-
мі ну ву чыў ся за кошт бюд жэт ных 
срод каў, а за тым пе ра вёў ся на плат-
нае за воч нае ад дзя лен не, то ён усё 
роў на трап ляе пад раз мер ка ван не. 
За вы клю чэн нем вы пад ку, ка лі ён 
пра цуе па сва ёй спе цы яль нас ці.

Ця пер пад аба вяз ко вае раз мер-
ка ван не пад па да юць усе, хто пра ву-
чыў ся на дзён най бюд жэт най фор-
ме на ву чан ня не менш за па ло ву ад 
агуль на га тэр мі ну на ву чан ня. Пры 
гэ тым тэр мін ра бо ты па раз мер ка-
ван ні не змян ша ец ца пра пар цы я-
наль на ча су на ву чан ня за кошт улас-
ных срод каў.

Ка лі спе цы я ліст раз мяр коў ва ец ца 
не па мес цы па ста ян най рэ гіст ра цыі, 
яму на ле жыць кам пен са цыя ў су вя зі 
з пе ра ез дам. Ар га ні за цыя па він на 
па крыць кошт пра ез ду вы пуск ні ка 
і чле наў яго сям'і, апла ціць вы дат кі 
па пе ра во зе ба гажу.
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