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Праф са юз на кі роў ваў у Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі свае пра па но вы па ак ту аль ных пы тан нях 
апла ты пра цы ра бот ні каў га лі ны, па са цы яль-
ным па ке це для ра бот ні каў сіс тэ мы аду ка цыі — 
з улі кам во пы ту як асоб ных ар га ні за цый на шай 
га лі ны, так і за меж на га, па но вай га лі но вай 
сіс тэ ме апла ты пра цы, па нар ма ты ве па ду ша-
во га фі нан са ван ня, па да пла тах да ўзроў ню 
мі ні маль най за ра бот най пла ты для асоб ных 
ка тэ го рый ра бот ні каў.

Ка лі пе ра гля даў ся па ра дак атэс та цыі пе да-
га гіч ных ра бот ні каў, мы на стой ва лі на ды фе-
рэн цы я ва ным па ве лі чэн ні па ме раў над ба вак 
за ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі — каб за ро бак 
на пра мую за ле жаў ад ква лі фі ка цыі пе да го га і 
каб у яго быў сты мул для пра фе сій на га рос ту. 
Гэ тая па зі цыя бы ла пад тры ма на Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі, бо та кое ра шэн не спры яе ад на ча со ва 
і па вы шэн ню якас ці аду ка цыі. Над баў ка за дру-
гую ква лі фі ка цый ную ка тэ го рыю па вя лі чы ла ся 
з 15 да 30%, за пер шую — з 20 да 55%, за вы-
шэй шую ка тэ го рыю — з 30 да 90%, а за ка тэ го-
рыю на стаў нік-ме та дыст — з 40 да 120%.

Ра зам з тым, вы му ша ны кан ста та ваць, што 
да ма гац ца рос ту рэ аль най за ра бот най пла ты 
ста но віц ца ўсё больш скла да на, асаб лі ва з 
улі кам ця пе раш няй эка на міч най сі ту а цыі і ў на-
шай кра і не, і ў све це. Гэ та ты чыц ца ўсіх прад-
стаў ні коў бюд жэт най сфе ры. Апош нім ча сам 
на зі ра ла ся зні жэн не тэм паў рос ту як на мі наль-
най, так і рэ аль най за ра бот най пла ты ра бот ні-
каў га лі ны. Рэ аль ны рост за ра бот най пла ты не 
па кры вае рост цэн на та ва ры і па слу гі.

Тым не менш мы ўсе цу доў на ра зу ме ем, 
што са цы яль ны ста тус ра бот ні каў уста ноў аду-
ка цыі па ві нен ад па вя даць іх ін тэ ле кту аль на му 
па тэн цы я лу, а ра бо та і на ма ган ні па він ны год-
на аплач вац ца. Лі чым, што пры ўсіх цяж кас цях 
у бюд жэт най па лі ты цы пы тан не з за роб ка мі 
пе да го гаў не маг чы ма вы ра шыць якас на без 
на кі ра ван ня на гэ тыя мэ ты да дат ко вых бюд-
жэт ных асіг на ван няў...

Ві цеб скі «фе но мен»
— У блі жэй шы час бу дзе пад пі са на но вае 

га лі но вае Па гад нен не па між праф са юзам і 
Мі ніс тэр ствам аду ка цыі на 2016—2019 га ды. 
Як вы ацэнь ва е це кан струк тыў насць са цы-
яль на га дыя ло гу ў га лі не?

— Тэр мін «са цы яль нае парт нёр ства» , якім 
сён ня пры ня та на зы ваць уза е ма дзе ян не ўла-
ды і пра фе сій ных са юзаў, — не прос та гуч нае 
азна чэн не, а доб ра ад пра ца ва ная прак ты ка 
су мес на га вы ра шэн ня мно гіх ак ту аль ных пы-
тан няў. У нас атры ма ла ся, на прык лад, вы ра-
шыць на ка рысць ра бот ні каў га лі ны пы тан ні 
з ты па вы мі шта та мі і нар ма ты ва мі коль кас ці 
ра бот ні каў уста ноў агуль най ся рэд няй і вы-
шэй шай аду ка цыі. Дзя ку ю чы су мес ным на-
ма ган ням Федэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі, 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі і га лі но ва га праф са ю за 
ра бот ні кам уста ноў да школь най аду ка цыі вяр-
ну лі ра ней шую пра цяг ласць ад па чын каў. Уво-
гу ле, мно гія іні цы я ты вы мы вы лу ча ем су мес на 
з мі ніс тэр ствам. Ста бі лі за ва ла ся і сі ту а цыя са 
свое ча со вай вы пла тай за роб каў і ад пуск ных 
у тэр мі ны, уста ноў ле ныя ка лек тыў ны мі да га-
во ра мі, у тым лі ку ў пе ры яд лет няй ад пуск ной 
кам па ніі.

Му шу кан ста та ваць, што па зі цыя гу бер на-
та раў іс тот на ад бі ва ец ца на сі ту а цыі ў га лі не. 
Да стат ко ва па гля дзець на раз рыў ва ўзроў ні 
ся рэд ня ме сяч на га за роб ку ра бот ні каў сіс тэ-
мы аду ка цыі, якія пра цу юць у роз ных рэ гі ё нах. 
Апош няе су мес нае па ся джэн не Прэ зі ды у ма 
ЦК і про філь най ка мі сіі дэ пу та таў На цы я-
наль на га схо ду мы не вы пад ко ва пра вя лі на 
Ві цеб шчы не. Ка лі ў цэ лым па кра і не за ро бак 
пе да га гіч ных ра бот ні каў ні жэй шы за ся рэд-
ні, то ў Ві цеб скай воб лас ці — на ад ва рот. За 
сту дзень—ве ра сень мі ну ла га го да ся рэд ня-
ме сяч ны за ро бак на стаў ні каў у гэ тым рэ гі ё не 
пе ра вы сіў 6 міль ё наў руб лёў, гэ та 103,7 пра-
цэн та да ся рэд ня ме сяч на га за роб ку па воб-
лас ці і 104,6% да ся рэд ня ме сяч на га за роб ку 
на стаў ні каў па кра і не. Па Бе ла ру сі — са мы 
вы со кі па каз чык!

— І як жа ўда ло ся да маг чы ся рос ту за-
роб каў у ня прос тых эка на міч ных умо вах?

— Ка ле гі ах вот на па дзя лі лі ся сва ім «сак-
рэ там». Вы свет лі ла ся, што маг чы мас ці для 
па ве лі чэн ня за роб ку з'я ві лі ся, дзя ку ю чы Прэ-
зі дэнц ка му Дэ крэ ту №29 «Аб да дат ко вых 
ме рах па ўдас ка на лен ні пра цоў ных ад но сін, 
ума ца ван ні пра цоў най і вы ка наль ніц кай дыс-
цып лі ны». На пэў на, ін шыя кі ру ю чыя ра бот ні кі 
прос та не ўнік лі ва ўсе яго ню ан сы... За ро бак, 
вя до ма, па вы ша ец ца і пры пра хо джан ні пе-
да го га мі атэс та цыі на пер шую і вы шэй шую 
ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі. Ця пер у Ві цеб скай 
воб лас ці ўжо 79,5% на стаў ні каў ма юць гэ тыя 
ка тэ го рыі (са мы вы со кі па каз чык па кра і не). 
Гро шы, якія за ста юц ца пас ля рэ ар га ні за цыі і 
рэ струк ту ры за цыі сіс тэ мы аду ка цыі, так са ма 
на кі роў ва юц ца на па ве лі чэн не за роб ку...

Пра вы ні ко васць пра цы па са цы яль най пад-
трым цы пе да га гіч ных ра бот ні каў свед чыць і 
па каз чык за ма ца ван ня ма ла дых спе цы я ліс таў 
на пер шым пра цоў ным мес цы: па Ві цеб скай 
воб лас ці ён скла дае 69,3%. А ў асоб ных рэ-
гі ё нах яшчэ вы шэй шы: у Ра сон скім — 87%, 
Ар шан скім — 79%, Глы боц кім — 78,5%, Брас-
лаў скім — 74%, Чаш ніц кім — 73%.

У лі ку мер ма тэ ры яль на га сты му ля ван ня па 
па пя рэдж ван ні ад то ку кад раў за кошт мяс цо ва-
га бюд жэ ту ўста ноў ле ны над баў кі ўсім ма ла дым 
спе цы я ліс там у па ме ры не менш як 10% ад 
служ бо ва га акла ду, пра да стаў ля ец ца да дат-
ко вы за ах воч валь ны вод пуск, аказ ва ец ца са-
дзей ні чан не ў атры ман ні крэ ды таў на на быц цё 
мэб лі, бы та вой тэх ні кі, прад ме таў пер шай не-
аб ход нас ці. За 2011-2015 га ды пры са дзей ні-
чан ні ра ён ных і сель скіх вы ка наў чых ка мі тэ таў 
для пра жы ван ня ма ла дых спе цы я ліс таў сіс тэ-
мы аду ка цыі вы дзе ле на 85 да моў, 165 ква тэр і 
пра да стаў ле на 368 мес цаў у ін тэр на тах.

Не да ся галь ная 
пра фе сій ная пен сія

— А што, на ва шу дум ку, мог бы ўклю-
чаць са цы яль ны па кет пе да го га?

— На шы пра па но вы за кра на юць мност ва 
кі рун каў, у тым лі ку пен сій нае за бес пя чэн не 
пе да го гаў, ме ды цын скае аб слу гоў ван не, са на-
тор на-ку рорт нае ля чэн не, ка му наль ныя пла ця-
жы, іль гот ныя ўмо вы крэ ды та ван ня бу даў ніц-
тва жыл ля, кам пен са цыі пе да го гам іх вы дат каў 
на пра езд, га ран тыі ў сфе ры аду ка цыі, за ах-
воч ван не вы со кіх пра фе сій ных да сяг нен няў, 
зніж кі пры на вед ван ні куль тур на-гіс та рыч ных 
і фіз куль тур на-спар тыў ных аб' ек таў, уста наў-
лен не для пе да го гаў іль гот ных та ры фаў на 
ма біль ную су вязь і до ступ у ін тэр нэт. Не за бы-
лі ся мы і пра асвет ніц кі кі ру нак — па тан нен не 
ме та дыч най, на ву ко вай і мас тац кай лі та ра ту-
ры і ўвя дзен не для ра бот ні каў га лі ны асоб ных 
та ры фаў пры пад піс цы на пе ры я дыч ныя вы-
дан ні. Важ на ра зу мець, што за ро бак — толь кі 
адзін з эле мен таў пра цоў ных ад но сін, што, 
па вя ліч ва ю чы зар пла ту, трэ ба ду маць і пра 
ўсё ас тат няе — пра сіс тэ му атэс та цыі, умо-
вы для да лей ша га асо бас на га і пра фе сій на га 
рос ту пе да го гаў.

— Пе да го гі скар дзяц ца, што яны сён-
ня ў ад ка зе за ўсё: за вы ха ван не (бо сям'я 
ады шла на дру гі план), за ак ты аб сле да-
ван ня жыл лё ва-бы та вых умоў і тэх ніч на га 
ста ну ква тэр, за на яў насць па жар ных апа-
вя шчаль ні каў, стан элект ра пра вод кі, пад-
да шка выя па мяш кан ні, пе чы, ко мі ны і г.д. 

Гэ та праб ле ма не за моўч ва ец ца, але тым 
не менш яна і не вы ра ша ец ца...

— Вы не зга да лі яшчэ і пра праз мер ны да-
ку мен та а ба рот: змен шыць па пя ро вую ва ла кі ту 
па куль, на жаль, не ўда ец ца. Шка да, што наш 
Ко дэкс аб аду ка цыі не ўтрым лі вае нор му, якая 
за ба ра ня ла б ад цяг ван не пе да га гіч ных і на ву-
ко ва-пе да га гіч ных ра бот ні каў ад вы ка нан ня іх 
не па срэд ных пра фе сій ных аба вяз каў.

Я ўпэў не ны, што ў поў най ме ры ад каз ваць 
за вы ха ван не сва іх дзя цей па він ны баць кі, а не 
клас ныя кі раў ні кі, на стаў ні кі і ды рэк та ры. Шко-
ла па він на не за мя няць баць коў скія функ цыі, а 
толь кі іх да паў няць. Пе да го гі скар дзяц ца, што 
стаў лен не баць коў да іх у асноў ным па тра ба-
валь нае, асаб лі ва да ма ла дых спе цы я ліс таў, і 
на ват спа жы вец кае.

Боль шасць бе ла рус кіх на стаў ні каў пра цу-
юць без вы хад ных: пяць дзён — уро кі, у су-
бо ту — ар га ні за цыя шос та га школь на га дня, 
а ў ня дзе лю трэ ба пра вя раць сшыт кі і пі саць 
пла ны. І ка лі ад па чы ваць? А ка лі ёсць сям'я, 
праб ле мы са зда роў ем? На ша Мін ская га-
рад ская ар га ні за цыя праф са ю заў пра во дзі ла 
не каль кі га доў таму ма ні то рынг пра цоў на га 
ча су на стаў ні ка, і вы свет лі ла ся, што за ня тасць 
на стаў ні ка скла дае ў ся рэд нім 9,5 га дзі ны на 
су ткі. Пры пя ці дзён ным ву чэб ным тыд ні гэ та 
ка ля 48 га дзін. Ра зам з тым на стаў ні кам быц-
цам бы ўста ноў ле на ска ро ча ная пра цяг ласць 
пра цоў на га ча су — не больш як 36 га дзін на 
ты дзень!

— А ці ўда ло ся вам вы ра шыць пы тан не 
з пен сій ным стра ха ван нем пе да га гіч ных 
ра бот ні каў?

— Мыс ляр па чат ку ХХ ста год дзя пра фе-
сар Ва сіль Зянь коў скі лі чыў, што на стаў ні ку 
нель га пра ца ваць больш за 15 га доў, па коль кі, 
акра мя сто мы, у яго яшчэ вы пра цоў ва юц ца 
«не ру хо масць, кос насць, імк нен не спы ніц ца на 
шаб ло не». І гэ та бы ло ска за на за доў га да з'яў-
лен ня па пу ляр най ця пер тэ о рыі псі ха ла гіч на-

га вы га ран ня прад стаў ні коў роз ных пра фе сій, 
перш за ўсё пе да го гаў. А сён ня і з 25-га до вым 
пе да га гіч ным ста жам на да тэр мі но вую пра фе-
сій ную пен сію мо гуць вый сці толь кі адзін кі, бо 
ўсе ас тат нія не ад па вя да юць уста ноў ле ным 
кры тэ ры ям.

У 2015 го дзе мы атры ма лі ад Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі пра ект па ста но вы Са ве та Мі ніст-
раў «Аб уня сен ні да паў нен няў і змя нен няў у 
па ста но ву «Аб не ка то рых пы тан нях пра фе-
сій на га пен сій на га стра ха ван ня». Чар го вы 
раз вы ка за лі свае за ўва гі і пра па но вы аб 
не аб ход нас ці пе ра гля ду кры тэ ры яў ацэн кі 
ўмоў пра цы асоб ных ка тэ го рый пе да га гіч ных 
ра бот ні каў для мэт пра фе сій на га пен сій на га 
стра ха ван ня.

Лі чым, што маг чы мас цю да тэр мі но ва га вы-
ха ду на пен сію маг лі б ска рыс тац ца і пе да го гі 
пе рад пен сій на га ўзрос ту з сель скіх школ, якія 
бы лі за кры тыя або рэ ар га ні за ва ныя. Пра ва 
да тэр мі но ва га вы ха ду на пен сію дае ўпэў не-
насць пе да го гу ў заўт раш нім дні, у тым, што ў 
вы пад ку хва ро бы ці ін шых аб ста він на стаў нік 
змо жа вы ка рыс таць яго і не за ста нец ца без 
срод каў да іс на ван ня. Гэ та важ ная ма ты ва цыя 
і для ма ла дых на стаў ні каў.

Вы ха валь ні кі без ка тэ го рыі
— Якія яшчэ праб ле мы па тра бу юць свай-

го вы ра шэн ня?
— Не вы ра ша на пы тан не з апла тай пра-

цы пе да го гаў, якіх за дзей ні ча юць у пад во-
зе дзя цей у шко лы. Для пры кла ду, толь кі 
ў Мін скай воб лас ці што дня дзя цей су пра-
ва джа юць па да ро зе ў шко лу ка ля ты ся чы 
пе да го гаў. Сель ска му на стаў ні ку да во дзіц ца 
ўста ваць а пя тай га дзі не ра ні цы, ехаць збі-
раць дзя цей па на ва коль ных вёс ках і нес ці за 
іх ад каз насць Але апла та іх пра цы дзей ным 
за ка на даў ствам не пра ду гле джа на. Аб са лют-
ную боль шасць ра бот ні каў школ скла да юць 
жан чы ны. Пры чым мно гія з іх вы хоў ва юць 
сва іх дзя цей у адзі ноч ку. Ча му ма ці па він на 
кі даць ра ні цай сваё дзі ця, каб су пра ва джаць 
вуч няў да шко лы?

За ста юц ца і пы тан ні з атэс та цы яй пе да-
го гаў да школь най аду ка цыі. Па ра докс сі ту-
а цыі за клю ча ец ца ў на ступ ным. Ка лі на стаў-
нік з вы шэй шай ква лі фі ка цый най ка тэ го ры яй 
прый дзе пра ца ваць у дзі ця чы са док, ён па-
зба віц ца да пла ты за сваю ква лі фі ка цый ную 
ка тэ го рыю. Больш за тое, ён не змо жа прэ тэн-
да ваць на ват на дру гую ква лі фі ка цый ную ка-
тэ го рыю, та му што не мае аду ка цыі па про фі лі 
«пе да го гі ка дзя цін ства». А вось ка лі пе да гог 
з да школь най уста но вы прый дзе пра ца ваць 
у шко лу, то яго ка тэ го рыя за ім за ха ва ец ца. 
Для та го, каб лік ві да ваць гэ ты па ра докс, ні-
я кіх да дат ко вых фі нан са вых срод каў не па-
тра бу ец ца.

Мы пра па ноў ва лі ўнес ці ў ін струк цыю аб 
атэс та цыі ад па вед ны пункт, які б да зва ляў 
атэс тоў ваць вы ха валь ні каў да школь ных уста-
ноў без про філь най аду ка цыі на ра ней шых 
умо вах. Тым больш што ў да школь ныя ўста-
но вы ма са ва раз мяр коў ва юц ца вы пуск ні кі фі-
ла ла гіч на га, гіс та рыч на га фа куль тэ та і ін шых 
ня про філь ных пе да га гіч ных спе цы яль нас цяў. 
А кад ра вая сі ту а цыя з-за не вы со кіх за роб каў 
у да школь ных уста но вах склад ва ец ца вель-
мі на пру жа ная. Мо ладзь у са док прыходзіць 
толь кі на два га ды пра цы па раз мер ка ван ні, 
а да лей ма ла дыя ра бот ні кі па кі да юць сіс тэ му 
да школь най аду ка цыі.

Ад ным сло вам, ня вы ра ша ныя праб ле мы 
ёсць, і мы бу дзем да лей сту кац ца ва ўсе дзве-
ры. Па вер це, што пра лю дзей праф са юз згад-
вае не толь кі па юбі лей ных да тах. Та му на пе-
ра дзе нас ча кае шмат пра цы...

Гу тар ку вя ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nikalaeva@zviazda.by

Над баў ка за дру гую ква лі фі ка цый ную 
ка тэ го рыю па вя лі чы ла ся з 15 да 30%, 
за пер шую — з 20 да 55%, 
за вы шэй шую ка тэ го рыю — 
з 30 да 90%, а за ка тэ го рыю 
на стаў нік-ме та дыст — з 40 да 120%.

Па зі цыя гу бер на та раў іс тот на 
ад бі ва ец ца на сі ту а цыі ў га лі не. 
Да стат ко ва па гля дзець на раз рыў 
ва ўзроў ні ся рэд ня ме сяч на га за роб ку 
ра бот ні каў сіс тэ мы аду ка цыі, 
якія пра цу юць у роз ных рэ гі ё нах.

Пе ра мож ца га рад ско га кон кур су пра фе сій на га май стэр ства «Ста ліч ны на стаў нік — ста ліч най 
аду ка цыі — 2015» у на мі на цыі  «Мы — ма ла дыя!» на стаў нік гіс то рыі СШ №199 Яў ген СІТ КО.
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Па ва жа ныя сяб ры!
Пры мі це шчы рыя він ша ван ні з 95-год дзем Бе ла рус ка га пра фе сій на га са ю за ра бот ні каў 

аду ка цыі і на ву кі.
Наш праф са юз прай шоў скла да ны і слаў ны шлях, год на ажыц цяў ля ю чы на ўсіх эта-

пах сва ёй дзей нас ці га лоў ную за да чу — аба ро ну за кон ных пра воў і ін та рэ саў ра бот ні каў 
га лі ны.

У ча сы пе ра ўтва рэн няў у кра і не мы здо ле лі не толь кі вы ста яць, але і па ду жэць, за ва я-
ваў шы да вер ра бот ні каў і на ву чэн цаў сіс тэ мы аду ка цыі. Дзя ку ю чы пра цы ра бот ні каў га лі ны, 
чле наў праф са ю за, мы га на рым ся сён ня на цы я наль най сіс тэ май аду ка цыі. Леп шыя дзе ла-
выя і ча ла ве чыя якас ці мно гіх праф са юз ных лі да раў, іх умен не на ладж ваць кан струк тыў ны 
дыя лог з ула дай і пра ца даў ца мі ста лі за ло гам па зі тыў ных вы ні каў у вы ра шэн ні праб лем 
чле наў праф са ю за.

Жа да ем Вам моц на га зда роўя, пос пе хаў у рэа лі за цыі на ме ча ных пла наў, год на га жыц ця, 
мі ру і даб ра бы ту. Спа кою і ра дас ці ва шым сем' ям, упэў не нас ці ў заўт раш нім дні!

З па ва гай, стар шы ня
Бе ла рус ка га пра фе сій на га

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


