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Жан чын з ма лень кі мі дзець мі 
най маль ні кі лі чаць га лаў ным 
бо лем і не ах вот на бя руць на ра-
бо ту. За тое ся мей ных муж чын 
ус пры ма юць як на дзей ных і ад-
каз ных ра бот ні каў і на ват га то-
вы ім па вы сіць за ро бак: баць-
ку ж трэ ба кар міць сям'ю. Якія 
яшчэ стэ рэа ты пы за ма ца ва лі ся 
на рын ку пра цы? Ці час та муж-
чы ны і жан чы ны су ты ка юц ца з 
дыс кры мі на цы яй па пры кме це 
по лу? Гэ тыя і ін шыя пы тан ні аб-
мяр коў ва лі спе цы я ліс ты пад час 
«круг ла га ста ла» ў прэс-цэнт ры 
Sputnіk Бе ла русь.

Сха ва ная дыс кры мі на цыя
У ка мі тэ це па пра цы, за ня тас ці і 

са цы яль най аба ро не Мін гар вы кан-
ка ма кажуць, што ген дар ную дыс-
кры мі на цыю ў чыс тым вы гля дзе яны 
рэд ка на зі ра юць.

— Най маль нік не мо жа на пі саць 
у аб' яве, што хо ча ба чыць у ся бе на 
ра бо це муж чы ну 35 га доў, па коль-
кі гэ та не за кон на. Але ці час та вы 
су стра ка лі жан чын ся род кан суль-
тан таў у кра ме тэх ні кі? Ці муж чын 
— май ста раў па ма ні кю ры? Час та 
ча ла век па дае рэ зю мэ, і быц цам бы 
яго во пы ту і ква лі фі ка цыі ха пае для 
гэ тай ва кан сіі, але яму ад маў ля юць 
з ня яў ных пры чын. Бо ў ра бо та даў-
ца ёсць пэў ныя стэ рэа ты пы, — ка-
жа на чаль нік ад дзе ла ар га ні за цыі 
на ву чан ня гра ма дзян упраў лен ня 
за ня тас ці на сель ніц тва ка мі тэ та 
Воль га ТА РА СЮК.

Ад ва кат юры дыч най кан суль-
та цыі За вод ска га ра ё на Мін скай 
га рад ской ка ле гіі ад ва ка таў Ла ры-
са ТА РА СЕ ВІЧ-БУ РАК у сваю чар гу 
ад зна чае, што ў яе прак ты цы час та 
бы ва юць вы пад кі дыс кры мі на цыі ця-
жар ных жан чын:

— Час цей за ўсё раз мо ва ідзе 
аб пры ёме на ра бо ту. Што ро бяць 

най маль ні кі? Ка лі ёсць па да зрэн ні, 
што жан чы на збі ра ец ца за во дзіць 
дзя цей, яны не ад ра зу за клю ча юць 
кант ракт, а бя руць яе на вы пра ба-
валь ны тэр мін. І ка лі ўжо дак лад на 
ста но віц ца вя до ма, што дзяў чы на 
ця жар ная, з лю бой пры чы ны ад маў-
ля юць ёй у пры ёме на па ста ян нае 
мес ца.

Свят ла на КО ТА ВА, на чаль нік 
упраў лен ня юры дыч най ра бо ты 
Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру-
сі, рас каз вае, што яны ста ра юц-
ца вы ра шаць праб лем ныя пы тан ні 
на мес цах — на прад пры ем ствах 
для гэ та га ство ра ны ка мі тэ ты па 
пра цоў ных спрэч ках. Але ў прак ты-
цы праф са юзаў ёсць вы пад кі, ка лі 
да во дзі ла ся звяр тац ца ў суд. На-
прык лад, у Гро дзен скай воб лас ці 
най маль нік не збі раў ся пра цяг ваць 
пра цоў ныя ад но сі ны з ця жар най 
жан чы най па за кан чэн ні тэр мі-
ну кант рак та. А на Го мель шчы не 
муж чы ну, які сы шоў у вод пуск па 
до гля дзе за дзі цем да трох га доў, 

зволь ні лі за пра гу лы. Абедз ве спра-
вы бы лі вый гра ны.

Ген су пра ціў ляль нас ці 
сер най кіс ла це

Спіс за ба ро не ных для жан чын ра-
бот пры ня та рас цэнь ваць як да дат-
ко вы кло пат аб зда роўі бу ду чых мам. 
Маў ляў, іх не да пус ка юць у цяж кія 
ўмо вы, на нач ную пра цу, не да юць 
на сіць цяж кас ці.

— Для жан чын ёсць аб ме жа ван не 
на пад' ём цяж кас цяў больш за сем кі-
ла гра маў. А коль кі ва жыць дзі ця?  — 
указ вае на не дас ка на ласць та кіх 
мер стар шы ня праў лен ня між на-
род най гра мад скай ар га ні за цыі 
«Ген дар ныя перс пек ты вы» Іры на 
АЛЬ ХОЎ КА.

Праў да, спіс цяж кіх ра бот ска-
ра ча ец ца. Ён пе ра гля даў ся на пад-
ста ве за яў ад за во да «Крыш таль», 
прад пры ем ства «Бе ла русь ка лій» 
і ін шых ар га ні за цый, дзе жан чы ны 
звяр ну лі ся да кі раў ніц тва з прось бай 
да зво ліць ім пра ца ваць на за ба ро не-

ных мес цах, бо там аў та ма ты за ва ла-
ся вы твор часць. Экс пер ты ўпэў не ны: 
ка лі да ма спус ка ец ца ў шах ту, прыз 
атрым лі вае муж чы на, як асноў ны 
ра бот нік. Бо ў па леп ша ных умо вах 
і яму ляг чэй пра ца ваць.

— Я не ве ру, што ў муж чын ёсць 
ген су пра ціў ляль нас ці сер най кіс ла це. 
Шкод ныя вы твор час ці гэ так жа не бяс-
печ ныя для іх, як і для жан чын, — ка жа 
Іры на Аль хоў ка. — У Еў ро пе, Аме ры-
цы, Ка на дзе ад маў ля юц ца ад спі саў 
за ба ро не ных пра фе сій. За мест гэ та га 
яны па ляп ша юць умо вы пра цы.

Муж чы ны ся бе 
пе ра ацэнь ва юць?

Ці ка ва, што па афі цый най ста тыс-
ты цы жан чы ны больш па спя хо выя 
ў пра ца ўлад ка ван ні, чым муж чы ны. 
Ся род ста ліч ных бес пра цоў ных дам 
— толь кі 26 пра цэн таў.

— Жан чы ны больш рэ аль на ацэнь-
ва юць свае маг чы мас ці, — мяр куе 
Воль га Та ра сюк. — Мно гія муж чы ны, 
якія пры хо дзяць да нас у служ бу за-
ня тас ці, раз ліч ва юць, ма ю чы толь кі 
пра фе сію лі цей шчы ка трэ ця га раз-
ра ду, якую атры ма лі пас ля шко лы, 
ад ра зу за раб ляць па тысячы рублёў. 
У сён няш ніх умо вах рын ку пра цы гэ та 
да стат ко ва вы со кі ўзро вень.

Пра тое, што муж чы ны цэ няць 
ся бе вы шэй, ка жа тэ ле- і ра дыё-
вя ду чая Та ма ра ЛІ СІЦ КАЯ. «Мне 
шмат да во дзіц ца пра ца ваць з рэ-
зю мэ твор чых лю дзей, — дзе ліц ца 
яна. — Муж чы ны заў сё ды про сяць 
боль шы га на рар, чым жан чы ны. Пры-
тым, ка лі ба чыш сі ту а цыю з бо ку і 
ве да еш ква лі фі ка цыю ўсіх гэ тых лю-
дзей, ты не мо жаш ска заць, што гэ та 
аб грун та ва на».

20 дзён для та ты
Пісь мен ні ца Вір джы нія Вульф не-

як раз ва жа ла: што ка лі б у Шэкс пі ра 

бы ла не менш та ле на ві тая сяст ра? 
Яна маг ла б на пі саць та кія ж цу доў-
ныя п'е сы. Але ў гэ ты час яна па він на 
бы ла цы ра ваць шкар пэт кі і га та ваць 
абе ды, бо яе пры зна чэн не — вый сці 
за муж і стаць узор най ма ці.

Су час ным жан чы нам пры хо дзіц ца 
вы бі раць ра бо ту, дзе мож на спа лу-
чаць ся мей ныя і пра цоў ныя аба вяз-
кі. Мо на кар' ер ная сям'я — не рэ аль-
насць бе ла рус ка га гра мад ства. У нас 
88 пра цэн таў жан чын ва ўзрос це ад 
20 да 44 га доў зна хо дзяц ца на рын ку 
пра цы. А з тых, хто мае не паў на лет-
ніх дзя цей, пра цуе 90 пра цэн таў.

Вод пуск па до гля дзе за дзі цем — 
сур' ез ны вы клік для жа но чай кар' е-
ры. За тры га ды, што ма ма ся дзіць 
до ма з ма лым, яна мо жа стра ціць 
сваю ква лі фі ка цыю. Экс пер ты раз-
ва жа юць: лепш, ба дай, бы ло б ска-
ра ціць дэ крэт ны (у Еў ро пе ён доў-
жыц ца ўся го ча ты ры ме ся цы), а за-
мест гэ та га раз ві ваць сет ку дзі ця чых 
сад коў. І за ах воч ваць да ся мей ных 
аба вяз каў та таў. У Бе ла ру сі ця пер 
раз гля да ец ца пы тан не аб увя дзен ні 
аба вяз ко ва га са цы яль на га вод пус ку 
па до гля дзе за дзі цем для муж чын. 
Раз мо ва ідзе пра 20 дзён. У Шве цыі, 
дзе бы ла рэа лі за ва на па доб ная пра-
па но ва і пра цуе эка на міч ны сты мул 
(ка лі баць ка не ска рыс та ец ца сва ёй 
част кай дэ крэт на га, сям'я стра ціць 
гро шы), 75 пра цэн таў муж чын бя-
руць са цы яль ны вод пуск.

— Нам трэ ба га ва рыць пра тое, 
ча му та та важ ны для дзі ця ці, — упэў-
не на Іры на Аль хоў ка. — У нас усю ды 
жа но чае вы ха ван не: у сям'і, дзі ця чым 
сад ку, шко ле. Больш за тое, мне зда-
ец ца, у аба вяз ко вым са цы яль ным 
вод пус ку ёсць вя лі кая вы га да для са-
міх муж чын — стаць част кай жыц ця 
свай го дзі ця ці.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

�

Спрэчны момантСпрэчны момант  ��

МО НА КАР' ЕР НАЯ СЯМ'Я — НЕ НА ША РЭ АЛЬ НАСЦЬ?
Ча му жан чын трэ ба пус каць у шах ты, а муж чын па кі даць до ма за нянь ку
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Што год уні вер сі тэ ты кра і ны аб наў ля юць 

свой сту дэнц кі са стаў на чвэрць. Для ВНУ, якія 
рых ту юць пе да га гіч ныя кад ры, якас ныя вы ні кі 
ўступ най кам па ніі асаб лі ва важ ныя, па коль кі 
ме на ві та ад доб ра га вы ха валь ні ка і на стаў ні ка 
за ле жыць у мно гім бу ду чы ня кра і ны.

Усе мес цы за ня тыя!
Яшчэ тры га ды та му сі ту а цыя з якас цю 

на бо ру на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці бы ла 
амаль кры тыч ная: сту дэн та мі ста на ві лі ся абі-
ту ры ен ты з вель мі ніз кі мі пра хад ны мі ба ла мі, 
а час та не маг лі за поў ніц ца на ват бюд жэт ныя 
мес цы.

Але ў апош нія два га ды сі ту а цыя сур' ёз на 
па леп шы ла ся. І кон кур сы, і пра хад ныя ба лы 
на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці рас туць. Усё 
час цей іх вы бі ра юць школь ныя ме да ліс ты і 
вы пуск ні кі лі цэ яў і гім на зій. Аляк сандр Жук 
пры во дзіць гэ та му не каль кі тлу ма чэн няў.

Па-пер шае, ВНУ, якія рых ту юць пе да го гаў, 
ста лі больш сур' ёз на ста віц ца да праф ары-
ен та цый най ра бо ты, ста ран на яе пла на ваць, 
пры мя няць но выя фор мы — дзей ні чаць праз 
са цы яль ныя сет кі, вы ка рыс тоў ваць для пры-
цяг нен ня абі ту ры ен таў уста но вы аду ка цыі, 
дзе бу ду чыя пе да го гі пра хо дзяць педп рак ты-
ку, ар га ні зоў ваць «шко лы юных», эк скур сіі для 
стар ша клас ні каў у ВНУ, су мес ныя са шко ла мі 
твор чыя пра ек ты і спар тыў ныя спа бор ніц твы, 
удзель ні чаць у пад рых тоў цы стар ша клас ні каў 
да ўдзе лу ў алім пі я дах і кон кур сах на ву ко вых 
ра бот, за дзей ні чаць школь ні каў у ва лан цёр-
скім ру ху.

Па-дру гое, важ ную ро лю ады граў указ кі-
раў ні ка дзяр жа вы, у ад па вед нас ці з якім ме-
да ліс ты і ўла даль ні кі дып ло маў ССНУ з ад-
зна кай атры ма лі пра ва па сту паць на шэ раг 
пе да га гіч ных спе цы яль нас цяў без ус туп ных 
вы пра ба ван няў.

Ка лі ў 2013 го дзе не да бор ва ўні вер сі тэт 
склаў 264 ча ла ве кі (141 — на дзён ную фор му 
і 123 — на за воч ную), то ў 2015 і 2016 га дах 
быў за бяс пе ча ны стап ра цэн тны пры ём на бюд-
жэт ныя мес цы, пры чым без аб вя шчэн ня да-
дат ко ва га на бо ру. Пры гэ тым сё ле та на 1200 
бюд жэт ных мес цаў на дзён ным і за воч ным 
ад дзя лен ні бы ло па да дзе на 3365 за яў, гэ та 

зна чыць, што кон курс сфар мі ра ваў ся на ўсіх 
спе цы яль нас цях (у ся рэд нім два ча ла ве кі на 
мес ца).

Са мыя вы со кія кон кур сы на дзён ную бюд-
жэт ную фор му на ву чан ня скла лі ся па спе цы-
яль нас цях «Псі ха ло гія» — 6,9 ча ла ве ка на 
мес ца, «Прак тыч ная псі ха ло гія» — 2,8, «Фі-
зіч ная куль ту ра» — 2,7, «Ла га пе дыя» — 2,4, 
«Па чат ко вая аду ка цыя», «Бія ло гія і хі мія» — 
2,2 ча ла ве ка на мес ца.

Уз ні ма ем план ку
Па боль шас ці спе цы яль нас цяў дзён най (22 

з 30) і за воч най (10 з 16) фор маў на ву чан ня 
пра хад ныя ба лы ў БДПУ іс тот на вы рас лі ў па-
раў на нні з па пя рэд нім го дам: на 50 ба лаў на 
«Ла га пе дыі», на 49 ба лаў — на спе цы яль нас ці 
«Рус кая мо ва і лі та ра ту ра. За меж ная мо ва». 

— Асаб лі ва ра дуе нас рост пра хад ных ба-
лаў на спе цы яль нас цях «Ма тэ ма ты ка і ін фар-
ма ты ка», «Фі зі ка і ін фар ма ты ка», «Па чат ко вая 
аду ка цыя», па коль кі ў 2013 го дзе па зга да ных 
спе цы яль нас цях БДПУ не вы ка наў план пры-
ёму, а ў 2014 го дзе, каб за поў ніць бюд жэт ныя 
мес цы, спат рэ біў ся да дат ко вы на бор, — пад-
крэс лі вае Аляк сандр Жук.

Сё ле та ў га лоў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт 
кра і ны па сту пі лі 315 вы пуск ні коў лі цэ яў і гім на-
зій — гэ та на 17 пра цэн таў пе ра вы шае мі ну ла-
год нія ліч бы і на 57% — па каз чык 2014 го да.

Вы ні кі апош няй пры ём най кам па ніі аб вяр га-
юць стэ рэа тып пра тое, што пра фе сія пе да го га 
— пе ра важ на, жа но чая. У БДПУ на зі ра ец ца 
знач нае па ве лі чэн не ся род сту дэн таў юна коў. 
Ся род пер ша курс ні каў уз ору 2016 го да амаль 
30 пра цэн таў хлоп цаў. На гіс та рыч ным і фі зі -
ка-ма тэ ма тыч ным фа куль тэ тах іх больш як 
40 пра цэн таў, а на фа куль тэ це фі зіч на га вы-
ха ван ня хлоп цаў больш як 60 пра цэн таў ад 
агуль най коль кас ці навабранцаў.

Па спя хо вы школь нік — 
доб ры сту дэнт

— Тыя два га ды, якія мі ну лі пас ля ўня сен-
ня змя нен няў у Пра ві лы пры ёму, па цвер дзі лі 
пра віль насць ра шэн ня аб увя дзен ні льгот для 
абі ту ры ен таў-ме да ліс таў, — сцвяр джае Аляк-

сандр Жук. — Ся род па сту па ю чых на пе да га-
гіч ныя спе цы яль нас ці іх коль касць вы рас ла 
амаль у 1,5 ра за прак тыч на ва ўсіх ВНУ. Але 
мно гіх ці ка віць пы тан не, як жа яны на ву ча юц-
ца? У БДПУ пра вя лі ма ні то рынг па спя хо вас ці 
за лі ча ных без ус туп ных вы пра ба ван няў ме да -
ліс таў. Ся рэд ні бал сту дэн таў, якія па сту пі лі 
ў 2015 го дзе без эк за ме наў, па вы ні ках двух 
се сій склаў 7,9 ба ла. Пры чым на гу ма ні тар-
ных спе цы яль нас цях — больш як 8 і на ват 
больш як 9 ба лаў. На фа куль тэ тах спе цы яль-
най аду ка цыі, па чат ко вай аду ка цыі і фі зі ка-ма-
тэ ма тыч ным — ка ля 7 ба лаў.

У БДПУ пра ана лі за ва лі так са ма і па спя хо-
васць сту дэн таў дзён най фор мы на ву чан ня, 
якія бы лі за лі ча ны ва ўні вер сі тэт без эк за ме наў 
у 2014 го дзе. Ся рэд ні бал па вы ні ках ча ты рох 
се сій та кі са мы — 7,9, але вы раз на пра соч ва-
ец ца ды на мі ка па ляп шэн ня іх па спя хо вас ці на 
дру гім кур се: з 7,5 да 8,2.

— Да ныя ма ні то рын гу свед чаць, што дзя-
ку ю чы ўве дзе най нор ме Пра ві лаў пры ёму мы 
атры ма лі доб рых сту дэн таў з ко ла ме да ліс таў, 
якія пры звы ча і лі ся сіс тэ ма тыч на і ад каз на пра-
ца ваць, па чы на ю чы з пер ша га кла са, і якія, я 
ўпэў не ны, ста нуць доб ры мі пе да го га мі, — да-
даў рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га-
гіч на га ўні вер сі тэ та.

Бу ду чая зме на
Асоб на Аляк сандр Жук спы ніў ся на ства рэн-

ні ву чэб на-на ву ко ва га іна ва цый на га клас та ра 
бес пе ра пын най пе да га гіч най аду ка цыі, ад на 
з за дач яко га — пры цяг нен не ў пе да га гіч ную 
пра фе сію пад рых та ва най і ма ты ва ва най мо ла-
дзі. Раз мо ва ідзе пра ар га ні за цыю про філь на га 
на ву чан ня пе да га гіч най скі ра ва нас ці і ад ра-
джэн не пе да га гіч ных кла саў.

На ву чэн цы ў пе да га гіч ных кла сах і гру-
пах вы ву ча юць два-тры ву чэб ныя прад ме ты 
на па вы ша ным уз роў ні. Як пра ві ла, гэ та тыя 
прад ме ты, на стаў ні ка мі якіх яны пла ну юць 
стаць у бу ду чы ні. Акра мя та го, стар ша клас-
ні кі па він ны аба вяз ко ва за сво іць пра гра му 
фа куль та ты ву «Увя дзен не ў пе да га гіч ную пра-
фе сію» аб' ёмам 140 ву чэб ных га дзін за два 
га ды. На вед ваць фа куль та тыў ны курс мож на 
або цэ лым кла сам, або ў скла дзе пе да га гіч-
ных груп з на ву чэн цаў роз ных кла саў ці на ват 

з роз ных школ, за ці каў ле ных у атры ман ні пе-
да га гіч най пра фе сіі.

У 2015 го дзе ў кра і не бы ло ство ра на больш 
як 115 пе да га гіч ных кла саў і груп з коль кас цю 
на ву чэн цаў больш як 1600 ча ла век. Лі да ра мі 
ў гэ тым кі рун ку бы лі Ві цеб ская, Мін ская і Гро-
дзен ская воб лас ці. Пас ля го да ра бо ты пе да га-
гіч ных кла саў і груп ін та рэс да іх вы рас удвая. 
У бя гу чым на ву чаль ным го дзе коль касць пе-
да га гіч ных кла саў і груп іс тот на па вя лі чы ла ся: 
уся го бы ло ство ра на 217 дзя ся тых пе да га гіч-
ных кла саў. Та кім чы нам іх ста ла ўжо 319, а 
на ву чэн цаў — 3542.

Вы ні кі пра ве дзе на га ма ні то рын гу па ра да ва-
лі: трэ цяя част ка дзе ся ці клас ні каў ужо вы зна -
чы лася з вы ба рам пе да га гіч най пра фе сіі (34%), 
пры клад на па ло ва яшчэ ду ма юць і ча ка юць 
уня сен ня змя нен няў у Пра ві лы пры ёму. Мяр-
ку ец ца, што вы пуск ні кі пе да га гіч ных кла саў 
змо гуць па сту паць на пе да га гіч ныя спе цы яль-
нас ці без ус туп ных іс пы таў. Але для гэ та га ім, 
акра мя аба вяз ко ва га на вед ван ня фа куль та-
ты ву, трэ ба мець па ўсіх прад ме тах у атэс та-
це ад зна кі ад 7 да 10 ба лаў, а па про філь ных 
прад ме тах, якія вы ву ча юц ца на па вы ша ным 
уз роў ні, — не менш як 8 ба лаў.

Рэк тар БДПУ лі чыць, што гэ та да стат ко ва 
жорст кія па тра ба ван ні, па коль кі на ват у най-
леп шых лі цэ ях і гім на зі ях толь кі кры ху больш 
за па ло ву вы пуск ні коў ма юць па про філь ных 
прад ме тах ацэн кі вы шэй за 8 ба лаў. І, на рэш-
це, кож ны прэтэндэнт на льготу па ві нен бу дзе 
атры маць раз гор ну тую ха рак та рыс ты ку-рэ ка-
мен да цыю, за цвер джа ную пед са ве там. Гэ та 
зна чыць, што шко ла ня се поў ную ад каз насць 
за аб' ек тыў насць вы да дзе най рэ ка мен да цыі. 
«Уклю чэн не гэ тай нор мы ў Пра ві лы пры ёму 
да зво ліць вы ра шыць за да чу, па стаў ле ную 
Прэ зі дэн там, — ада браць на пе да га гіч ныя 
спе цы яль нас ці доб ра ма ты ва ва ных і пад рых-
та ва ных абі ту ры ен таў», — пад крэс лі вае Аляк-
сандр Жук.

Сён ня 3,5 ты ся чы на ву чэн цаў, а так са ма іх 
баць кі і пе да го гі ча ка юць уня сен ня змя нен няў 
у Пра ві лы пры ёму. Пер шы ма са вы вы пуск пе-
да га гіч ных кла саў ад бу дзец ца ў 2017 го дзе. 
І ха це ла ся б, каб абя цан ні, да дзе ныя пад лет-
кам, не ака за лі ся пус ты мі сло ва мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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