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Пі я ні на, якое пом ніць 
ру кі Паў лі ны

— Па гля дзі це на ста ры раз га ліс ты 

дуб, што рас це на мя жы ага ро да, — 

звяр та ец ца Яні на Вац ла ваў на да нас. — 

Яго па са дзі ла Паў лі на Мя дзёл ка.

На ву лі цу вы хо дзіць і са ма гас па-

ды ня:

— Паў лін ка пры нес ла гэ ты са джа-

нец з уро чы шча Пад ба бы, што за во-

сем кі ла мет раў ад Будс ла ва. Яна ж 

вель мі ха це ла па са дзіць ме на ві та дуб. 

Па куль дрэў ца пры жы ло ся, то дзе ці 

два ра зы ла ма лі вяр шок. Але, ня гле-

дзя чы на гэ та, ба чы це, які во ла т вы-

рас. Ха це лі яго спі ла ваць, але я не 

да зво лі ла, ха ця апа лае ліс це па во се-

ні да стаў ляе шмат кло па таў. За ха ва ла 

я па лі сад нік — Паў лі на вель мі лю бі ла 

квет кі, вы са джваю тут і ру жы, і лі ліі. 

Не ка лі мая сва яч ка ў гэ тым пры го жым 

кут ку ба ві ла час са сва і мі гас ця мі. 

Толь кі ягад ныя кус ты мае дзе ці вы кар-

ча ва лі, бо пе ра ста лі пла да но сіць.

Соф'я Мі хай лаў на гас цін на за пра-

шае нас у дом.

— Паў лі на пры еха ла сю ды 

ў 1947 го дзе, каб да гля даць ня мог лую 

ма ці. Мы з му жам жы лі ў сва ёй ха це. 

Пе ра еха лі сю ды ў 1957-м па прось бе 

Паў лі ны: ёй цяж ка бы ло спраў ляц ца 

ад ной з хат ні мі спра ва мі. Яна бы ла 

вы со кая, але ху дзень кая, то нень кая, 

ды і зда роўе ме ла не над та якое. 

Яшчэ ў Маск ве пад час вай ны, ка лі 

пра ца ва ла на стаў ні цай у шко ле, па-

ма ро зі ла ру кі, якія ба ле лі, нель га ёй 

бы ло цяж ка га пад ні маць. А тут хво-

рую ма ці трэ ба бы ло не адзін раз за 

дзень пе ра вяр нуць у лож ку. Яны жы-

лі ў ад ной па ло ве ха ты, у дру гой ста-

я лі ко зы. Мой Чэсь ад бу да ваў дру гую 

част ку, і мы тут па ся лі лі ся. Вось у гэ-

тым па коі, дзе ся дзім, жы ла Паў лі на, 

за сця ной — Фран ціш ка, як мы яе на-

зы ва лі, баб ця. Га та ва лі на агуль най 

кух ні. Жы лі вель мі друж на, мес ца 

ўсім ха па ла.

Соф'я Мі хай лаў на па ды ма ец ца з 

мес ца, да кра на ец ца да пі я ні на, якое 

пом ніць ру кі Паў лі ны Мя дзёл кі. Жан-

чы на бе раж лі ва за хоў вае рэ чы сва-

яч кі: га за вую лям пу, пры свят ле якой 

яна пра ца ва ла ве ча ра мі, ка на пу, дзе 

спа ла. «Па гля дзі це, як но вая, ні ра зу 

не ра ман та ва лі», —ка жа гас па ды ня. 

З па та ем на га мес ца яна да стае пісь-

мы, фо та здым кі, на якіх Мя дзёл ка са 

сва і мі сяб ра мі, род ны мі. На ад ным з 

іх яна зай ма ец ца з ма лым пля мен ні-

кам. Ка зік на ра дзіў ся ў 1958 го дзе, 

Паў лі на ўжо не пра ца ва ла ў шко ле, 

але шмат ува гі ад да ва ла вы ха ван ню 

сы ноў Соф'і Мі хай лаў ны — Ка зі ка і 

Ста ся, чы та ла ім кніж кі, ву чы ла гу-

ляць у шах ма ты. На дру гім фо та — на 

па ро зе Ка зік са сва ёй цёт кай Паў лі-

най і ма лень кім са бач кам.

— Гэ та лю бі мы са бач ка Паў лі ны па 

мя нуш цы Джой ка. Ка лі яна на вед ва ла 

сва іх сяб ро вак у Мін ску або Маск ве, 

то па кі да ла яго на мя не. І заў сё ды ў 

пісь мах ці ка ві ла ся, як ён па жы вае, 

пры сы ла ла яму пры сма кі. А са бач ка 

вель мі лю біў цу кар і каў ба су. Бы ва ла, 

спытаеш: хо чаш ка ва ла чак? А ён тут 

як тут, ста не на зад нія лап кі і гля дзіць 

у во чы. А яшчэ Паў лі на пра сі ла, ка лі 

бы ла ў ад' ез дзе, вы слаць ёй то на ліў-

ной кіш кі (буль бя ная каў ба са. — Аўт.), 

то са ла.

Па сло вах Соф'і Мі хай лаў ны, у 

Паў лі ны заў сё ды бы ло шмат гас цей, 

сяб роў, ад на дум цаў, дзея чаў куль ту-

ры і мас тац тва. Але асаб лі ва за пом-

ніў ся ёй Ула дзі мір Ка рат ке віч. «Вель-

мі ж да лі кат ны, доб ры быў Ва ло дзя. 

Бы ва ла, і пад му хай пры е дзе. Але 

Паў лі на не лю бі ла, ка лі вы пі ва лі, та му 

Ула дзі мір Ся мё на віч ста ра ўся не па-

каз вац ца ёй на во чы, па куль не вы-

спіц ца і не пры вя дзе ся бе ў па ра дак. 

А ка лі Паў лі на ла ві ла яго «пад ша фэ», 

то ён ста на віў ся на ка ле ні і пра сіў пра-

ба чэн ня: «Да руй, ма мач ка Паў лін-

ка», — смя ец ца мая су раз моў ні ца.

— З Паў лі най Він цэн таў най сяб ра-

ва ла Га лі на Баль чэў ская — акт ры са 

Ку па лаў ска га тэ ат ра. Яна з су сед няй 

вёс кі Па лес се, што праз мас ток ад 

Будс ла ва, — ус ту пае ў раз мо ву Яні на 

Дзе мі до віч. — Ка жуць, што ёй сім па-

ты за ваў Ула дзі мір Ка рат ке віч. На 

кніж цы, якую ёй па да ра ваў, па кі нуў 

над піс: «Га лін цы-вяр бін цы з бе ла рус-

ка га Па лес ся». Маг чы ма, у іх штось-

ці б і атры ма ла ся, бо яна бы ла адзі но-

кай, але хо дзяць чут кі, што на той час 

у Ка рат ке ві ча ўжо бы ла жан чы на. Так 

што па між імі так і за ста ло ся сяб роў-

ства. Апош ні раз Га лі на Баль чэў ская 

па ка за ла ў Будс ла ве свой мо нас пек-

такль, пры све ча ны тра гіч на му лё су 

жан чы ны з Чар но быль скай зо ны, усе 

пла ка лі. У хут кім ча се яе не ста ла. Але 

ў Ку па лаў скім тэ ат ры пра цуе і пра цяг-

вае тра ды цыі Баль чэў скай і Мя дзёл кі 

мой ву чань Мі ша Сві та.

За гад ка вае ка хан не: 
ці бы ло яно?

Што да ты чыц ца Паў лі ны Мя дзёл кі, 

то яна з ма лен ства імк ну ла ся да ве-

даў, ра на на ву чы ла ся чы таць. Пас ля 

за кан чэн ня цар коў на-пры ход скай 

шко лы ў Глы бо кім, ку ды ў 1896 го дзе 

пе ра еха лі баць кі, яна ха це ла пра цяг-

ваць ву чо бу. Ма ці і баць ка бы лі су-

праць. Але яны ра зу ме лі, што дач ка 

зу сім не здоль ная да вяс ко вай пра цы, 

і ад пус ці лі да сва я коў у Ры гу, дзе яна 

скон чы ла пры ват ныя кур сы. За тым 

па сту пі ла ў жа но чую гім на зію ў Віль ні. 

У 1908 го дзе Паў лі на Мя дзёл ка па-

зна ё мі ла ся з вер ша мі Ян кі Ку па лы на 

ста рон ках га зе ты «На ша ні ва», а 

ўпер шы ню су стрэ ла ся з ім у до ме сва-

іх зна ё мых.

— У сва іх ме му а рах «Сцеж ка мі 

жыц ця» яна пі ша, што кры ху рас ча-

ра ва ла ся ў Ку па ле. Яна яго ўяў ля ла 

во ла там, асо бай. А тут яна ўба чы ла 

звы чай на га фран та ва та га хлоп ца, — 

ад зна чае Яні на Вац ла ваў на. — Праз 

не каль кі ме ся цаў яны су стрэ лі ся ў ка-

вяр ні «Зя лё ны штраль», дзе збі ра ла-

ся бе ла рус кая ін тэ лі ген цыя. Ку па ла 

пра па на ваў Паў лі не злу чыць іх лё сы. 

Ды яна ска за ла, што ка хае ін ша га. 

Але ж на той час яна бы ла ма ла дзень-

кая — уся го шас нац цаць га доў. Ду-

маю, пас ля шка да ва ла, што ад мо ві ла 

паэ ту.

— Ці згад ва ла Паў лі на Він цэн таў на 

Ян ку Ку па лу? — ці каў лю ся ў Соф'і Мі-

хай лаў ны.

— Яна час та ўспа мі на ла даў ней-

шае, але га ва ры ла, што Ку па ла ёй 

не па да баў ся і казала яму пра гэ та 

ад кры та. Яны бы лі прос та сяб ра мі. 

У Паў лін кі не бы ло аса біс та га жыц ця. 

Вый шла за муж за Та ма ша Гры ба, 

але пра жы лі ўся го два га ды. Ні чо га 

ў іх не вый шла — раз бег лі ся. Гэ та і 

зра зу ме ла: то яна ў поль скай тур ме, 

то ён.

Ку па ла, да рэ чы, ажа ніў ся з Ула дзі-

сла вай у 1917 го дзе, а Паў лі на вый-

шла за муж за за сна валь ні ка бе ла рус-

кай пар тыі эсэ раў Гры ба кры ху паз-

ней. Па вер сіі да след чы каў, іх шля хі 

ра зы шлі ся та му, што ён з'е хаў пра ца-

ваць у Пра гу, а яна ў Бер лін.

— Ку па ла са праў ды вель мі ка хаў 

Паў лі ну. Хут чэй за ўсё, ён і спі саў воб-

раз Паў лін кі ў ад най мен най п'е се з 

Мя дзёл кі, дзе яна і вы ка на ла га лоў-

ную ро лю. Ге ра і ня атры ма ла ся та кой 

жа га рэз лі вай і ад на ча со ва шля хет-

най, — лі чыць Яні на Вац ла ваў на. — 

Пра ка хан не паэ та да дзяў чы ны свед-

чаць і ін шыя пры све ча ныя ёй тво ры: 

вер шы «Ён і яна», «Гэт кім шчы рым 

ка хан нем яе ату ліў», «А яна бы ла 

прос та дзяў чы най...», «Сні ла ся дзяў-

чы не», «Быў гэ та сон...», паэ мы «Бан-

да роў на», «Яна і я».

У сва іх ме му а рах Паў лі на згад ва-

ла, што бы ва ла ў до ме Ку па лы. Але 

ад но сі ны па між ёй і жон кай паэ та 

вель мі за гад ка выя, як і ка хан не па між 

твор цам і са мой Мя дзёл кай.

А вось цёт ка Ула дзя, па сло вах 

Соф'і Мі хай лаў ны, ні ко лі не бы ла ў іх 

до ме. Пры яз джа лі толь кі пля мен ні ца 

Ку па лы Яд ві га Ра ма ноў ская, сёст ры 

Ле а ка дзія і Ма рыя. Са праў ды, та кі 

факт за свед чыў фо та зды мак, што за-

хоў ва ец ца ў Будс лаў скай шко ле. 

Апош няя су стрэ ча Мя дзёл кі і Ку па лы 

ад бы ла ся ў 1941-м у Маск ве, дзе яна 

пра ца ва ла на стаў ні цай.

Апош нія га ды жыц ця
— Паў лі не Він цэн таў не па шан ца-

ва ла, што яе пры хі ну лі і на ста рас ці 

га доў яе да гля да лі доб рыя лю дзі, — 

упэў не ная Яні на Дзе мі до віч.

— Так, апош нім ча сам Паў лін ка 

моц на хва рэ ла. Мы ёй пра вя лі зва нок 

у па кой, дзе яна ля жа ла. І пры не аб-

ход нас ці яна на ціс ка ла кноп ку. Бы ва-

ла, і ноч чу бу дзі ла, пад ні ма ла ся я або 

муж, да вед ва лі ся, што ёй трэ ба. Мо-

жа, пе ра вяр нуць на дру гі бок, мо жа, 

коў дру па пра віць, мо жа, ва ды пры-

нес ці? Ад ной чы Паў лі на лег ла ў на шу 

вяс ко вую баль ні цу. Але хут ка па пра-

сі ла ся на зад — до ма лепш. Каб жы ла 

ў Мін ску або Маск ве, то там тэй шыя 

дак та ры, ма быць, аб лег чы лі б яе па-

ку ты, на коль кі маг чы ма, — вы каз вае 

мер ка ван не Соф'я Мі хай лаў на. — 

Цяж ка бы ло і нам, і ёй, над та му чы-

ла ся бед ная.

Па мер ла Паў лі на Мя дзёл ка 13 лю-

та га 1974 го да і па ха ва ная на Будс-

лаў скіх мо гіл ках по бач са сва і мі баць-

ка мі — Він цэн там і Фран ціш кай. На 

яе ма гі ле вя лі кі гра ніт ны пом нік. Ня-

даў на мес ца па ха ван ня доб ра ўпа рад-

ка ва лі, вы кла лі пліт кай.

— Яна не да ча ка ла ся вы ха ду сва-

іх ме му а раў «Сцеж ка мі жыц ця». Ад-

чу ва ла, што ёй за ста ло ся жыць ня-

доў га, та му скла ла спіс сяб роў, пры-

яз ных да яе лю дзей, ка му ад пра віць 

гэ тую кні гу, — уз ды хае Соф'я Грыш-

ке віч.

Вый шлі ме му а ры пас ля яе смер ці. 

І Соф'я Мі хай лаў на вы ка на ла апош-

нюю прось бу Паў лі ны Мя дзёл кі.

Каш тоў ны эк зэмп ляр, 
бо адзі ны

Па мяць аб зна ка мі тай зям ляч цы 

свя та бе ра гуць і ў Будс лаў скай ся рэд-

няй шко ле, якая но сіць яе імя. На ву-

чаль ная ўста но ва — ад на з най ста-

рэй шых у кра і не, вя дзе ад лік сва ёй 

гіс то рыі з 1794 го да. Тут з 1947-га да 

1958 го да пра ца ва ла Паў лі на Мя дзёл-

ка, якой у 1966-м пры сво і лі зван не 

за слу жа на га дзея ча куль ту ры 

БССР.

У шко ле Паў лі на Він цэн таў на ства-

ры ла хор. Ка лек тыў вы сту паў у Мін-

ску, Ма ла дзеч не, на ва коль ных на се-

ле ных пунк тах — Кня гі нін, Кры ві чы, 

Док шы цы, Даў гі на ва ды ін шыя. І заў-

сё ды са ма дзей ныя ар тыс ты вяр та лі ся 

з уз на га ро да мі. І пас ля вы ха ду на пен-

сію Паў лі на Мя дзёл ка пра ца ва ла не 

па кла да ю чы рук. Чы та ла лек цыі, з 

та га час най будс лаў скай мо лад дзю 

ста ві ла спек так лі па тво рах бе ла рус-

кіх кла сі каў, у тым лі ку і не ўмі ру чую 

«Паў лін ку».

Жыц цю і твор час ці зна ка мі тай зям-

ляч кі пры све ча на ад на з экс па зі цый 

у школь ным му зеі. Тут за хоў ва юц ца 

кас цюм, па лі то, туф лі, бо ці кі, гі та ра, 

бу дзіль нік, фо та роз ных га доў, што 

на ле жа лі Паў лі не Мя дзёл цы, а так са-

ма яе по пель ні ца. Як згад ва юць у 

Будс ла ве, яна шмат ку ры ла. І ба дай, 

са мае каш тоў нае — адзі ны эк зэмп-

ляр ме му а раў «Сцеж ка мі жыц ця», 

якія вый шлі ў вы да вец тве «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» ў 1974 го дзе, пас ля смер-

ці Мя дзёл кі.

— Паў лі на Він цэн таў на шмат пра-

ца ва ла на ні ве на цы я наль на га ад ра-

джэн ня. На ша шко ла бе ла рус ка моў-

ная, дзе на ву чаль ны пра цэс вя дзец ца 

толь кі на род най мо ве. Мы га на рым-

ся, што тут вы кла да ла Паў лі на Мя-

дзёл ка, якая пры ві ва ла дзе цям лю боў 

да бе ла ру шчы ны, — ска за ла пад час 

раз ві тан ня за вуч Але на Ла нец.

Ва ўста но ве аду ка цыі і на стаў ні кі, 

і вуч ні пра цяг ва юць тра ды цыі сва ёй 

зна ка мі тай зям ляч кі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Сцеж ка мі жыц цяСцеж ка мі жыц ця

На ву лі цы Зя лё най, 10 у аг ра га рад ку Будс лаў, што на 

Мя дзель шчы не, пры ту ліў ся па фар ба ва ны ў зя лё ны ко лер дом. 

Тут 12 ве рас ня 1893 го да ў сям'і Він цэн та і Фран ціш кі Мя дзёл каў 

на ра дзі ла ся дач ка, якой да лі пры го жае імя Паў лі на. Ні хто не 

ве даў та ды, што яна ста не та ле на ві тым пе да го гам, пісь мен ні цай, 

акт ры сай, бу дзе плён на пра ца ваць на ні ве на цы я наль на га 

ад ра джэн ня. Ця пер тут жы ве Соф'я Грыш ке віч — жон ка 

стры еч на га бра та Паў лі ны Мя дзёл кі — Час ла ва. Соф'і Мі хай лаў не 

ўжо во сем дзе сят пяць га доў. Не той уз рост, каб пры маць гас цей. 

Але жан чы на па га дзі ла ся на су стрэ чу з жур на ліс та мі «Звяз ды». 

Ра зам з на стаў ні цай бе ла рус кай мо вы Будс лаў скай ся рэд няй 

шко лы Яні най Дзе мі до віч, якая шмат га доў вы ву чае жыц цё 

і твор часць зна ка мі тай зям ляч кі, кі ру ем ся па ад ра се.

ЛЮСТЭРКА

МУ ЗА КУ ПА ЛЫ З БУДС ЛА ВА
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» су стрэ лі ся са сва яч кай Паў лі ны Мя дзёл кі

Рэ аль ныя да хо ды 
зні жа юц ца

— Толь кі ў гэ тым на ву чаль ным го дзе я 

на ве даў больш як 30 пра цоў ных ка лек ты ваў 

у на шай га лі не. Пы тан ні, якія час цей за ўсё 

ўзні ма юць чле ны праф са ю за, — гэ та за ра-

бот ная пла та і ма тэ ры яль нае сты му ля ван не, 

пра фе сій нае пен сій нае стра ха ван не, атэс-

та цыя пед кад раў, ар га ні за цыя і нар мі ра ван-

не пра цы.

Са цы яль ны ста тус пе да го га — сён ня 

праб ле ма ну мар адзін.Трэ ба ра зу мець: тое, 

што бу дзе да лей ад бы вац ца з фі нан са ван-

нем аду ка цыі, на ўпрост ада б'ец ца на кан ку-

рэн та здоль нас ці пе да га гіч най пра фе сіі, ма-

ты ва цыі ра бот ні каў, ад да чы ў ра бо це, а зна-

чыць, і на вы ні ках. На жаль, да ма гац ца рос-

ту рэ аль най за ра бот най пла ты ста но віц ца 

скла да ней. Мы ра зу ме ем, што на ша га лі на 

вя ліз ная і пы тан няў шмат. Ра зам з Мі ніс тэр-

ствам аду ка цыі па ста ян на пра цу ем над удас-

ка на лен нем сіс тэ мы апла ты пра цы яе ра бот-

ні каў. І пэў ныя зру хі ў гэ тым кі рун ку ёсць. 

З 1 снеж ня 2017 го да ў пра фе сар ска-вы-

клад чыц ка га скла ду та рыф ныя стаў кі па вы-

сі лі ся на 30 %. На рэш це, у да школь ных уста-

но вах вы ра шы ла ся пы тан не з ар га ні за цы яй 

за ме ны вы ха валь ні ка мі ра бот ні каў, якія ча-

со ва ад сут ні ча юць. Іх пра ца мо жа аплач вац-

ца як звыш уроч ная.

З 1 ве рас ня 2018 го да ў пе да га гіч-

ных ра бот ні каў, уклю ча ю чы асоб з лі ку 

пра фе сар ска-вы клад чыц ка га скла ду, і 

па моч ні каў вы ха валь ні каў та рыф ныя 

стаў кі (акла ды) па вы сі лі ся на 20 %. А з 

1 сту дзе ня бя гу ча га го да пе да га гіч ным 

ра бот ні кам, уклю ча ю чы асоб з лі ку пра-

фе сар ска-вы клад чыц ка га скла ду, бы лі 

ўста ноў ле ны над баў кі ў пра цэн тах ад 

та рыф най стаў кі пер ша га раз ра ду, якія 

ўліч ва юць га лі но выя асаб лі вас ці пра цы. 

Яны ўста наў лі ва юц ца ды фе рэн ца ва на 

за вы ка нан не асоб ных ві даў ра бот: ар-

га ні за цыю хар ча ван ня на ву чэн цаў, 

азда раў лен ня, пад во зу школь ні каў, ра-

бо ту з та ле на ві ты мі і адо ра ны мі на ву-

чэн ца мі, удзел у іна ва цый ных пра ек тах 

і гэ так да лей.

Усе гэ тыя ме ры па леп шы лі са цы яль на-

эка на міч нае ста но ві шча ра бот ні каў. Ра зам 

з тым ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та 

ў аду ка цыі за 2018 год скла ла 654,5 руб-

ля — гэ та адзін з са мых ніз кіх па каз чы каў 

ся род ін шых га лін. Су ад но сі ны ся рэд няй 

за ра бот най пла ты ра бот ні каў аду ка цыі і да 

ся рэд няй за ра бот най пла ты ў кра і не скла лі 

за мі ну лы год 68,3 %, а ў цэ лым па ўсіх бюд-

жэт ных га лі нах гэ ты па каз чык быў 77 %. 

Так са ма пра цяг ва ец ца зні жэн не тэм паў 

рос ту 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.

Чар го вы раз пы тан ні апла ты пра цы ра-

бот ні каў сіс тэ мы аду ка цыі аб мяр коў ва лі ся 

пад час пад вя дзен ня вы ні каў вы ка нан ня га-

лі но ва га па гад нен ня на су мес ным па ся джэн-

ні прэ зі ды у ма ЦК га лі но ва га праф са ю за і 

ка ле гіі Мі ніс тэр ства аду ка цыі ў лю тым бя гу-

ча га го да. У рам ках рэа лі за цыі Ука за Прэ зі-

дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь № 27 «Аб апла це 

пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый» 

у Мі ніс тэр стве аду ка цыі бы ла ство ра на ра-

бо чая гру па, якая рас пра цоў вае пра па но вы 

па вы зна чэн ні апла ты пра цы пе да га гіч ных 

ра бот ні каў, уста наў лен ні ім сты му ля цый ных 

і кам пен са цый ных вы плат. У гэ ту гру пу ўвай-

шлі і прад стаў ні кі га лі но ва га праф са ю за. Мы 

вы каз ва ем сваю па зі цыю, та му што на ша 

за да ча — не да пус ціць пры змя нен ні сіс тэ мы 

апла ты пра цы змян шэн ня па ме раў за роб каў 

у аду ка цыі.

Да пла та да мі ні му му
— Але ёсць у га лі не ра бот ні кі, 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, і ім 

да во дзіц ца ажыц цяў ляць да пла ты да 

ўзроў ню мі ні маль най...

— Га лі но вы праф са юз на пра ця гу шэ ра гу 

га доў тур буе гэ та пы тан не, мы па ды ма ем яго 

на ўсіх уз роў нях. Яно 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. Ця пер да пла ты да мі ні маль най 

за ра бот най пла ты ажыц цяў ля юц ца пры бі-

раль шчы кам па мяш кан няў, двор ні кам, вар-

таў ні кам, ку ха рам, кла даў шчы кам, кас тэ лян-

кам, па моч ні кам вы ха валь ні каў, ра бо чым па 

комп лекс ным аб слу гоў ван ні бу дын каў і збу-

да ван няў, сак ра та рам і прад стаў ні кам ін шых 

пра фе сій. У шэ ра гу вы пад каў да пла ты ро-

бяц ца і ква лі фі ка ва ным спе цы я ліс там — біб-

лі я тэ ка рам, ін жы не рам, ла ба ран там, бух гал-

та рам, эка на міс там і ін шым (асаб лі ва тым, 

хто пры не вя лі кім ста жы пра цы не мае ква-

лі фі ка цый най ка тэ го рыі). Па ме ры да плат мо-

гуць скла даць да 140 руб лёў.

Пры іс ну ю чай сіс тэ ме апла ты пра цы ра-

бот ні кі з роз ным пра цоў ным ста жам па ад-

ной і той жа пра фе сіі (па са дзе) атрым лі ва-

юць ад ноль ка вую за ра бот ную пла ту ў па ме-

ры мі ні маль най. Для мно гіх ка тэ го рый ра-

бот ні каў прос та не ма юць сэн су ўста ноў ле-

ныя па вы шэн ні та рыф ных ста вак за пра цу 

па кант рак це, да дат ко вае прэ мі ра ван не за 

якас нае вы ка нан не да ру ча най ра бо ты, па-

коль кі ўсё роў на яны 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.

Кры ні ца 
да дат ко вых га ран тый

— А на коль кі эфек тыў най з'яў ля ец ца 

дзе ю чая сіс тэ ма ка лек тыў на-да га вор ных 

ад но сін? Якія маг чы мас ці за кла дзе ны ў 

кант рак ты, што за клю ча юц ца з ра бот ні-

ка мі ў га лі не?

— Ёсць не каль кі ака ліч нас цяў, якія не 

мо гуць нас не ра да ваць. Па-пер шае, гэ та 

ўстой лі вы рост так зва ных доў га тэр мі но вых 

кант рак таў. У 2018 го дзе кант ракт най фор-

май най му бы лі ахоп ле ны 85 % ад агуль най 

коль кас ці ра бот ні каў га лі ны. 38,6 % кант рак-

таў за клю ча лі ся на пяць га доў, а на адзін 

год — 24,9 %.

Дру гая ста ноў чая тэн дэн цыя — ума ца-

ван не ў кант рак тах са цы яль ных га ран тый і 

ўклю чэн не ў іх да дат ко вых мер ма тэ ры яль-

на га сты му ля ван ня. Больш як 96 % кант рак-

таў змя шча юць да дат ко вы аплат ны за ах воч-

валь ны вод пуск і больш як 98 % — па вы шэн-

не та рыф най стаў кі (акла ду). У Мін ску ў 

100 % за клю ча ных з ра бот ні ка мі кант рак таў 

уклю ча ны абедз ве гэ тыя ме ры сты му ля ван-

ня пра цы.

У ка лек тыў ных да га во рах уста ноў аду ка-

цыі пра ду гледж ва ец ца за бес пя чэн не га ран-

тый ра бот ні кам з лі ку жан чын, якія вы хоў ва-

юць дзя цей, у тым лі ку адзі но кім ма ці; баць-

кам, якія вы хоў ва юць дзя цей без ма ці; шмат-

дзет ным сем' ям; да дат ко выя ме ры па за бес-

пя чэн ні ап ты маль ных умоў пра цы асоб ных 

ка тэ го рый ра бот ні каў (на стаў ні кі, вы клад чы-

кі) з лі ку жан чын, якія ма юць дзя цей да-

школь на га і школь на га ўзрос ту.Так са ма 

ўста наў лі ва юц ца да дат ко выя са цы яль ныя 

га ран тыі ра бот ні кам за кошт срод каў, атры-

ма ных ад дзей нас ці, што пры но сіць да хо ды. 

Гэ та свед чыць пра га тоў насць кі раў ніц тва 

ўста но вы аду ка цыі вы дат коў ваць за роб ле-

ныя ка лек ты вам срод кі на сва іх ра бот ні каў, 

тым са мым па вя ліч ва ю чы кошт іх пра цы.

Сіс тэ ма ка лек тыў на-да га вор ных ад но сін 

за ма цоў вае і раз ві вае комп лекс са цы яль ных 

га ран тый, да зва ляе да ма гац ца эфек тыў на-

га пра ва во га рэ гу ля ван ня ў сфе ры пра цы, 

па збя гаць уз нік нен ня ка лек тыў ных пра цоў-

ных спрэ чак праз вы ка ры стан не да га вор ных 

фор маў і ме та даў.

У сваю чар гу ў Га лі но вае па гад нен не па-

між праф са юзам і Мі ніс тэр ствам аду ка цыі 

ўклю ча ны нор мы, якія аба ра ня юць пра цоў-

ныя пра вы ра бот ні каў, пе ра ве дзе ных на 

кант ракт ную фор му най му. Так, пра ду гле-

джа ны га ран тыі ця жар ным жан чы нам, жан-

чы нам, якія ма юць не паў на лет ніх дзя цей, 

ра бот ні кам пе рад пен сій на га ўзрос ту, ма ла-

дым спе цы я ліс там, ра бот ні кам, якія ма юць 

вы со кую ква лі фі ка цыю, пра дук цый насць 

пра цы і пра цяг лы стаж. За клю чэн не, пад аў-

жэн не кант рак таў ажыц цяў ля ец ца пры ўдзе-

ле прад стаў ні ка праф са ю за. За ма ца ва ны 

аба вя зак най маль ні ка — у пісь мо вым вы гля-

дзе па ве дам ляць ра бот ні ку аб пры чы нах 

(ма ты вах) не за клю чэн ня (не пра даў жэн ня з 

ім кант рак та). Вы зна ча ны пры чы ны да тэр-

мі но ва га ска са ван ня кант рак та з ра бот ні кам 

па па гад нен ні ба коў.

Пе ра маг лі ў су дзе
— А ці час та най маль ні кі па ру ша юць 

пра цоў нае за ка на даў ства? Пры вя дзі це 

пры кла ды, ка лі б пас ля ўмя шан ня праф-

са ю за спрэч ка вы ра шы ла ся на ка рысць 

ра бот ні ка...

— За 2016—2018 га ды пра ва вой ін спек-

цы яй пра цы га лі но ва га пра фсаю за бы лі пра-

ве дзе ны пра вер кі ў 12 709 ар га ні за цы ях аду-

ка цыі. Па вы ні ках гра мад ска га кант ро лю за 

вы ка нан нем пра цоў на га за ка на даў ства най-

маль ні кам вы да дзе на 496 прад стаў лен няў, 

6158 рэ ка мен да цый, 6055 да ве дак. Вы яў ле-

на 24 651 па ру шэн не за ка на даў ства аб пра-

цы, лік ві да ва на най маль ні ка мі 24 363 па ру-

шэн ні. Да дыс цып лі нар най ад каз нас ці пры-

цяг ну та 55 служ бо вых асоб. Па па тра ба ван-

ні га лі но ва га праф са ю за вы пла ча ны гра шо-

выя су мы ра бот ні кам на 1 119 443 руб лі. 

Ад ноў ле на на пра цы 10 ча ла век, у тым лі ку 

праз су до выя ін стан цыі 7. Па пя рэ джа на 

зваль нен не 366 ра бот ні каў. Скла дзе ны 

74 іс ка выя за явы і ін шыя пра цэ су аль ныя да-

ку мен ты па прось бах чле наў праф са ю за.

На прык лад, стар шы нёй Пу ха віц ка га рай-

ка ма праф са ю за бы ла ака за на пра ва вая 

да па мо га ра бот ні ку Праў дзін скай ся рэд няй 

шко лы. Вы да дзе на рэ ка мен да цыя най маль-

ні ку, са бра ны і пе ра да дзе ны ад ва ка ту не-

аб ход ныя да ку мен ты. У вы ні ку раз гля ду 

спра вы ў су дзе ра бот нік быў ад ноў ле ны на 

пра цы.

Пры да па мо зе Гро дзен ска га аб ка ма 

праф са ю за быў ад ноў ле ны на пра цы ра бот-

нік Гро дзен ска га аб лас но га ка дэц ка га ву чы-

лі шча, і яму вы пла ці лі 1326,89 руб ля (ся рэд-

ні за ро бак за час вы му ша на га пра гу лу і 

кам пен са цыя за ня вы ка ры ста ны пра цоў ны 

вод пуск).

Пры да па мо зе Мінск ага гар ка ма праф-

саю за ра бот нік яс ляў-са да № 546 го ра да 

Мін ска па ра шэн ні су да быў ад ноў ле ны на 

пра цы, на яго ка рысць спаг на ны ся рэд ні за-

ро бак за час вы му ша на га пра гу лу ў па ме ры 

2032,16 руб ля.

Ана ліз вы ка нан ня за ка на даў ства аб пра-

цы па каз вае, што най больш ты по выя па ру-

шэн ні 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, уз гад нен ні з праф са юзам ла каль ных 

нар ма тыў ных пра ва вых ак таў; пры ўклю чэн-

ні да дат ко вых мер ма тэ ры яль на га сты му ля-

ван ня пра цы ў кант рак ты ра бот ні каў.

Да ра гі пра езд
— А якія пы тан ні хва лю юць на сён няш-

ні дзень сту дэн таў?

— Праф са юз аду ка цыі су пра ва джае сту-

дэнц кую мо ладзь з мо ман ту яе па ступ лен ня 

ва ўні вер сі тэт і да атры ман ня пер ша га ра бо-

ча га мес ца. А пе да го гі за ста юц ца пад на шым 

кры лом і да лей. Мо ла дзі пры све ча ны цэ лы 

раз дзел у па гад нен ні па між Мі ніс тэр ствам 

аду ка цыі і га лі но вым праф са юзам. Ён, як 

скар бон ка, па паў ня ец ца што год усё но вы мі і 

но вы мі нор ма мі. Сту дэнц кі праф са юз — уні-

каль ная ар га ні за цыя, якая дзей ні чае ў ін та-

рэ сах сту дэн таў і мае маг чы масць га ва рыць 

на роў ных як з кі раў ніц твам уні вер сі тэ та, так 

і са сту дэн та мі. А яго пра вы і паў на моц твы 

нар ма тыў на ўрэ гу ля ва ныя ў па гад нен нях з 

уста но ва мі аду ка цыі. Фак тыч на ні вод нае пы-

тан не, якое да ты чыц ца сту дэн таў, не вы ра-

ша ец ца без улі ку мер ка ван ня сту дэнц ка га 

пра фка ма. Яго прад стаў ні кі ўва хо дзяць ва 

ўсе ўні вер сі тэц кія ка мі сіі, дзей насць якіх за-

кра нае пы тан ні ар га ні за цыі ву чэб на-вы ха ваў-

ча га пра цэ су і сты пен ды яль на га за бес пя чэн-

ня, са цы яль ныя і жыл лё ва-бы та выя пы тан ні. 

Ма ні то рыц ца ра бо та пунк таў гра мад ска га 

хар ча ван ня, умо вы пра жы ван ня сту дэн таў. 

Пра фкам удзель ні чае ў рас пра цоў цы пра ві-

лаў унут ра на га рас па рад ку ў ін тэр на тах, па-

ла жэн няў аб за ся лен ні сту дэн таў у ін тэр на ты, 

у раз мер ка ван ні мес цаў. Ад лі чэн не на ву чэн-

цаў — чле наў га лі но ва га праф са ю за ці пры-

цяг нен не іх да дыс цып лі нар най ад каз нас ці 

так са ма не да пус ка ец ца без уз гад нен ня з 

пра фка мам сту дэн таў...

У хо дзе апош ня га су мес на га па ся джэн ня 

прэ зі ды у ма ЦК га лі но ва га праф са ю за і ка-

ле гіі Мі ніс тэр ства аду ка цыі ўзні ма лі ся пы-

тан ні сты пен ды яль на га за бес пя чэн ня на ву-

чэн цаў. Па ста не на 1 сту дзе ня 2019 го да 

па ме ры ву чэб ных сты пен дый скла да лі: мі ні-

маль ная — 55,79 руб ля, мак сі маль ная — 

106,88 руб ля. У ад но сі нах да бюд жэ ту пра-

жыт ко ва га мі ні му му гэ та вы гля дае на ступ-

ным чы нам: па мі ні маль най сты пен дыі — 

26,5 %, мак сі маль най — 50,7 %.

Між ін шым, у снеж ні 2018 го да ў хо дзе 

су стрэ чы стар шы ні Фе дэ ра цыі праф са юзаў 

Бе ла ру сі Мі ха і ла Ор ды з праф са юз ным ак-

ты вам Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэх на ла гіч-

на га ўні вер сі тэ та сту дэн ты пра сі лі ак ты ві за-

ваць пы тан не част ко вай кам пен са цыі ім 

кош ту пра ез ду ў гра мад скім транс пар це ў 

су вя зі з тым, што кошт месячнага пра яз но га 

бі ле та ў сталіцы на два ві ды каш туе 37,53 

руб ля, а на ча ты ры ві ды транс пар ту — 49,61 

руб ля. Мы пе рад алі іх па жа дан ні на ша му 

са цы яль на му парт нё ру — Мі ніс тэр ству аду-

ка цыі.

Па вы ні ках па ся джэн ня бы ла пры ня тая 

па ста но ва, у якой да ру ча на ад па вед ным ор-

га нам кі ра ван ня аду ка цы яй, уста но вам аду-

ка цыі ўзмац ніць ра бо ту па ака зан ні ма тэ ры-

яль най да па мо гі сту дэн там і на ву чэн цам, 

якія ма юць у гэ тым па трэ бу, па апла це пра-

ез ду ў гра мад скім транс пар це за кошт срод-

каў сты пен ды яль на га фон ду сту дэн таў, на-

ву чэн цаў уста ноў пра фе сій на-тэх ніч най і 

ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі і па за бюд-

жэт ных срод каў.

Гу тар ку вя ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ СТА ТУС ПЕ ДА ГО ГА...»
— Сё ле та праф са юз ны рух ад зна чае 

сваё 115-год дзе. І ся род мност ва ме ра-

пры ем стваў, пры све ча ных гэ тай да це, мы 

пла ну ем пра во дзіць праф са юз ныя ўро кі 

для стар ша клас ні каў. Ма ла дыя лю дзі 

яшчэ са шко лы доб ра ве да юць пра дзей-

насць ма ла дзёж ных гра мад скіх ар га ні за-

цый, пра БРСМ, але амаль ні чо га не ве-

да юць пра дзей насць праф са юзаў. Для 

ма ла до га па ка лен ня на ша пра ца не зу сім 

зра зу ме лая, а зна чыць, і не зу сім бліз кая. 

Та му вель мі шмат за ле жыць ад та го, 

у якой фор ме ім бу дзе да не се на ка рыс-

ная ін фар ма цыя. Пра вя дзен не праф са-

юз ных уро каў пла ну ец ца ў рам ках ін фар-

ма цый на-аду ка цый на га пра ек  та 

«ШАГ» — «Шко ла ак тыў на га гра ма дзя-

ні на», рэа лі за цыя яко га па ча ла ся з гэ та-

га на ву чаль на га го да.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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