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Пры пра вiль ным вы ка ры стан нi 
пра дук таў пча ляр ства вы нi кi ля чэн-
ня не ка то рых за хвор ван няў iс тот на 
па ляп ша юц ца. Уда ец ца па ско рыць 
вы зда раў лен не пры вост рых за-
хвор ван нях, па пя рэ дзiць аб васт-
рэн не хра нiч ных ста наў.

З мэ тай пра фi лак ты кi i агуль-
на га ўма ца ван ня ар га нiз ма гэ тыя 
пра дук ты мож на пры мя няць са-
ма стой на. Ад нак у ля чэб ных мэ-
тах, асаб лi ва пад час аб васт рэн ня 
хва роб, не аб ход на аба вяз ко ва па -
ра iц ца з ура чом, ад зна чае ва ле-
о лаг 23-й га рад ской дзi ця чай 
па лi клi нi кi г. Мiн ска Але на ГАР-
НIЦ КАЯ.

Апi тэ ра пiя па шы рае маг чы мас-
цi ў ля чэн нi мно гiх за хвор ван няў 
сар дэч на-са су дзiс тай сiс тэ мы, 
страў нi ка ва-кi шач на га трак ту, 
хва роб пе ча нi i жоў це вы во дзя чых 
шля хоў, лё гач най сiс тэ мы, мо ча-
вы дзя ляль най i па ла вой сiс тэ мы i 

г. д. Най больш час та для ля чэн ня 
пе ра лi ча ных за хвор ван няў вы ка-
рыс тоў ва юць не па срэд на мёд, 
про па лiс, пы лок i апi лак.

МЁД 
Ён ума цоў вае, та нi зуе, ад наў-

ляе сi лы, па ляп шае апе тыт. Ва ло-
дае су праць мiк роб ным дзе ян нем, 
змян шае рост роз ных мiк ра ар га-
нiз маў, а ў шэ ра гу вы пад каў поў-
нас цю пры пы няе iх рост. Асаб лi ва 
ак тыў ны мёд, якi збi ра ец ца пчо-
ла мi з пiх ты, каш та ну i ел кi. Ён 
пры пы няе рост за ла цiс та га ста фi-
ла ко ку, з-за ча го яго пры мя ня юць 
пры пе ра вяз ках ран, пры яз вах i 
апё ках.

Мёд ста ноў ча ўплы вае на стра-
ва ван не, нар ма лi зуе дзей насць 
страў нi ка (сак рэ цыю, то нус, ма-
то ры ку). Так, пры ня ты ў цёп лым 
рас тво ры ва ды, за доў га да ўжы-
ван ня або пас ля ўжы ван ня ежы, ён 
змян шае сак рэ цыю страў нi ка ва га 
со ку, а ў ха лод ным рас тво ры ва-
ды i не па срэд на пе рад ежай нар-

ма лi зуе ма то ры ку страў нi ка, сты-
му люе вы дзя лен не страў нi ка ва га 
со ку. Мёд па ска рае пе рыс таль ты-
ку, ска ра чэн не кi шэч нi ка, пры зна-
ча ец ца пры ка лi тах i гаст ры це. Пры 
хва ро бах пе ча нi, жоў це вых шля хоў 
мож на ўжы ваць мёд з тва ра гом, 
ра зам з ка ша мi (аў ся най, грэц кай, 
яч най), фрук та мi (лi мо на мi, яб лы-
ка мi, вi на гра дам), але я мi.

Ужы ван не мё ду знач на па-
ляп шае агуль ны стан, па вы шае 
коль касць ге маг ла бi ну ў кры вi, па-
збаў ляе стом ле нас цi, га ла ва кру-
жэн ня, спры яе па вы шэн ню ма сы 
це ла. Што дзён нае пры мя нен не 
мё ду ўма цоў вае нер во вую сiс тэ му: 
1 ст. л. з цёп лай ва дой або ма ла ком 
пе рад сном, — вы дат ны снат вор ны 
сро дак. Для ля чэн ня ныр ка вых за-
хвор ван няў эфек тыў на спа лу чаць 
мёд з лi мон ным со кам, рэ дзькай, 
а так са ма пiць на стоi з траў або 
пла доў шып шы ны.

Мёд про цi па ка за ны пры вы ра-
жа ным цук ро вым дыя бе це, алер-
гiч ных рэ ак цы ях.

ПРО ПА ЛIС 
Ва ло дае дэз ын фi ку ю чы мi, бак-

тэ ры цыд ны мi вар тас ця мi. Змя шчае 
вi та мi ны, фер мен ты, мiк ра эле мен-
ты, ар га нiч ныя кiс ло ты i iн шыя ка-
рыс ныя рэ чы вы. Яго вы ка рыс тоў-
ва юць пры комп лекс ным ля чэн нi 
яз ва вай хва ро бы страў нi ка, хра нiч-
ным гной ным аты це, за па лен чых 
за хвор ван нях ды халь най сiс тэ мы. 

Мо жа пры мя няц ца ў ста ма та ло гii, 
дэр ма та ло гii, хi рур гii.

КВЕТ КА ВЫ ПЫ ЛОК 
Ля чэб ныя вар тас цi пыл ку да юць 

ста ноў чы эфект пры цяж кiх iн фек-
цый ных за хвор ван нях, роз ных вi дах 
ма ла кроўя, за хвор ван нях страў нi-
ка ва-кi шач на га трак ту, асаб лi ва 
пры хва ро бе пе ча нi, жоў це ва га 
пу зы ра, ка лi тах, эн тэ ра ка лi тах i яз-
вах страў нi ка. Пы лок эфек тыў ны 
пры ад наў лен нi сiл у пас ля апе ра-
цый ным пе ры я дзе, у лю дзей са-
ста рэ лых, аслаб ле ных.

Про цi па ка зан нем слу жыць 
улас ная не пе ра нос насць пыл ку, 
ка лi з'яў ля юц ца на смарк, ка шаль, 
за па лен не ва чэй, кра пiў нi ца.

АПI ЛАК 
Пры мя ня ец ца як бiя ген ны сты-

му ля тар пры знi жэн нi жыц цё ва га 
то ну су, нiз кiм ар тэ рыя льным цiс ку, 
не ўра тыч ных рас строй ствах, па ру-
шэн нi лак та цыi ў пас ля ро да вы час. 
Па ка за ны дзе цям, якiя на ра дзi лi ся 
з нiз кай ва гой. Не да но ша ным i но-
ва на ро джа ным дзе цям пры зна ча-
юць па 2,5 мг, а дзе цям пас ля 1 ме-
ся ца — па 5 мг у вы гля дзе све чак 
3 ра зы на дзень. Да рос лым — па 
1 таб лет цы (0,01 г) 3 ра зы на дзень 
пад язык на пра ця гу 10—15 дзён.

Пры мя ня ец ца апi лак i для ля-
чэн ня ску ра ных за хвор ван няў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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ПРА ДУК ТЫ ПЧА ЛЯР СТВА:
ДЛЯ IМУ НI ТЭ ТУ, СУ ПРАЦЬ МIК РО БАЎ

Ме сяц та му да вя ло ся су тык нуц ца 
з сі ту а цы яй, ка лі ка ша лёк не ча ка на 
апус цеў за не каль кі дзён да зар пла-
ты. Тое, што ўжо пас ля заўт ра на карт-
ку пералічаць доў га ча ка ны за ро бак, 
спра ву не вы ра тоў ва ла. Пер шая ідэя, 
якая прый шла ў га ла ву, — аб зва ніць 
сяб роў і па спра ба ваць па зы чыць кры-
ху гро шай. Ад нак за ду ма пра ва лі ла ся 
з трэс кам. Хто сам быў «на ме лі», а хто 
ра іў за пы тац ца праз не каль кі дзён…

Зір нуў шы ў акно, уба чыў на до ме на су-
праць шыль ду «Лам бард». Пры пом ніў шы 
сёе-тое з тво раў кла січ най лі та ра ту ры, зга-
даў, што ва ўста но вы та ко га кштал ту лю дзі 
звяр та лі ся яшчэ паў та ра ста год дзя та му, ка лі 
іх фі нан сы так са ма спя ва лі ра ман сы. «Што ж, 
ка лі ні чо га ін ша га не за ста ец ца…» — з та кой 
дум кай па чаў агля даць свой ня хіт ры скарб 
у по шу ках рэ чы, якую мож на бы ло б ад даць 
пад пра цэн ты на не каль кі дзён. У якас ці за-
кла ду аб раў трох га до вы ноў тбук.

«А коль кі б вы ха це лі?» 
У больш-менш кро ка вай да ступ нас ці ад 

до ма знай шоў аж но тры лам бар ды. На пер-
шы по гляд зда ец ца, што гэ та да во лі шмат. 
Але за ко наў рын ка вай эка но мі кі ні хто не ад-
мя няў. Адзін з за ко наў як раз і га во рыць, што 
коль касць якіхсь ці кро пак аб слу гоў ван ня за-
ле жыць ад іх за па тра ба ва нас ці ў гра мад-
стве. Вы ні кам гэ та га з'яў ля ец ца кан ку рэн-
цыя за клі ен та.

Тым не менш, у пер шым лам бар дзе чар гі 
не бы ло ўво гу ле.

— Доб ры дзень! Што хо ча це здаць?
— Ці не пры ме це ноў тбук?
— Уклю чы це…
Не каль кі хві лін ста я ла маў чан не.
— Як шмат вы за яго дас це?
— А коль кі б вы ха це лі?
— Міль ё на паў та ра, на прык лад.
— Ну не, гэ та вы пе ра гну лі кры ху. Ноў тбук 

жа «сла бень кі» па мер ках су час най тэх ні кі. За-
раз та кія не ў кож най кра ме і су стрэ неш. А вось 
ты сяч дзе вяць сот я вам дам.

«Дзе вяць сот ты сяч — гэ та ка ля сот ні до ла-
раў. Тры га ды та му ён абы шоў ся ў сем ра зоў 
да ра жэй», — з гэ тай дум кай я па кро чыў у два ін-
шыя лам бар ды. Але і там ча ка ла рас ча ра ван не. 
У ад ным па га дзі лі ся даць міль ён сто, а ў дру гім 
ноў тбук аца ні лі ў во сем сот ты сяч. Ня гус та.

Лам бард — гэ та свое асаб лі вая 
раз на від насць бан ка?

Крэ ды ты пад за лог ма ё мас ці ўзнік лі шэсць сот 
га доў та му ў фран цуз скай пра він цыі Лам бар дыя 
(ад сюль па хо дзіць і наз ва та кіх уста ноў). На бе-
ла рус кую зям лю лам бар ды прый шлі толь кі праз 
ча ты ры з па ло вай ста год дзі. Пер шая та кая ўста-
но ва ад чы ні ла дзве ры 112 га доў та му ў Мін ску 
ў до ме га рад ско га ўпраў лен ня. Але пра іс на ва ла 
яна ня доў га. Пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 
дзей насць лам бар даў на бы лой тэ ры то рыі Ра-
сій скай ім пе рыі бы ла за ба ро не на. Тым не менш 
ужо ў 1923 го дзе ўла ды пай шлі на кам пра міс: 
усё-та кі лю дзі ме лі па трэ бу ў спа жы вец кіх крэ-
ды тах, а ма ла дой дзяр жа ве не ха па ла гра шо вых 
срод каў. Так лам бар ды з'я ві лі ся зноў, але коль-
касць іх пры кмет на зні зі ла ся. Са праўд ны роск віт 
уста ноў, дзе вы да юць гра шо выя крэ ды ты пад 
рэ чы, па чаў ся толь кі на па чат ку 1990-х.

— Пе ра важ на клі ен ту рай лам бар даў з'яў ля-
юц ца лю дзі ва ўзрос це ад 25 да 35 га доў. Ня суць 
на за клад амаль усё. А пры чы на ад на — не да хоп 
гро шай. Трэ ба пла ціць за ква тэ ру, ка му наль ныя 
па слу гі… Зда ра ец ца і так, што ка мусь ці ня ма 
за што эле мен тар на да брац ца да до му. А хтось ці 
толь кі-толь кі ства рае свой біз нес, — раз ва жае 
за гад чык ад на го з мін скіх лам бар даў Дзя ніс Гу-
ля ке віч. — Браць крэ дыт у бан ку пад вя лі кія пра-
цэн ты на доў гі тэр мін мно гія не асмель ва юц ца, 
ды і атры мае яго да лё ка не кож ны ча ла век. Са мі 
ве да е це, бан ку па трэб ныя па ру чы це лі. А лам-
бард на гэ тым фо не ку ды пры ваб ней у пла не 
хут кіх гро шай. Пра цэнт ная стаў ка за за хоў-
ван не рэ чы ў ся рэд нім адзін пра цэнт за дзень. 

Та му не рэд касць лю дзі, якія на вед ва юц ца ў 
лам бард ледзь не што дня, па чар го ва зда ю чы і 
за бі ра ю чы сваю ўлас насць.

У ся рэд нім па слу га мі лам бар да за су ткі ка-
рыс та юц ца ка ля 15—20 ча ла век. Ад нак яшчэ 
больш прос та хо чуць да ве дац ца, у якую су му 
ацэ няць яго рэч.

Як ка жуць, тэ атр па чы на ец ца з ве шал кі, 
а лам бард — з ацэн шчы ка. За хо дзіць у та кую 
ўста но ву мож на толь кі па ад ным — гэ та за кон. 
Па тра ба ван ні да клі ен та прос тыя. Ён па ві нен 
быць паў на лет нім, у адэ кват ным ста не і мець 
паш парт. Пад піс ва ю чы да га вор, ча ла век га ран-
туе, што рэч на ле жыць яму. Бо ка лі вы свет ліц ца, 
што та вар быў укра дзе ны, то лам бард аба вяз ко-
ва па дае су праць зло дзея су до вы іск з-за стра-
ча на га пры быт ку. Пры най гор шым рас кла дзе 
спра ва мо жа дай сці і да рэ аль на га тэр мі ну зня-
во лен ня за мах ляр ства.

Тое, што ацэн шчык пра па ноў вае су му, мен-
шую за кошт та ко га ж та ва ру ў кра ме, тлу ма чыц-
ца вель мі прос та. Лам бард зы хо дзіць з та го, што 
рэч не бу дзе вы куп ле на свое ча со ва. Пят нац цаць 
дзён яна бу дзе за хоў вац ца ў лю бым лам бар дзе. 
Дзе-ні дзе ідуць на су страч клі ен ту, і тэр мін пад аў-
жа ец ца яшчэ на трыц цаць дзён. Але і мак сі маль-
ная пе ра пла та та ды скла дзе 45 пра цэн таў. Усё 
гэ та па зна ча на ў за ло га вым бі ле це, які клі ент 
атрым лі вае ўза мен.

— Ка лі ж улас нік рэч не вы куп ляе і праз гэ-
ты тэр мін, то лёс яе прад вы зна ча ны — про даж 
на элект рон ным аў кцы ё не. З «ма ла тка» дру гіх 
гас па да роў хут чэй за ўсё зна хо дзяць план шэ ты, 
ноў тбу кі і ма біль ныя тэ ле фо ны. Ра дзей уда ец ца 
пра даць тэ ле ві за ры і пер са наль ныя кам п'ю та-
ры, — пра цяг вае Дзя ніс Гу ля ке віч. — А вось пры 
спро бе здаць пад за клад фо та апа рат-«мыль ні цу» 
ці ліч ба вы дык та фон шанц па чуць ад мо ву ўзрас-
тае ў ра зы. Пры чы на гэ та га кры ец ца ў ніз кай 
лік від нас ці та кіх та ва раў на дру гас ным рын ку. 
А на склад лам бард, вя до ма, пра ца ваць не ста не. 
Ме на ві та та му ацэн шчы кі бя руц ца толь кі за тыя 
прад ме ты, якія мож на бу дзе пас ля хут ка збыць. 
Між ін шым, коль касць та кіх «за бы тых» рэ чаў мо-
жа да ся гаць амаль 50% ад усіх зда дзе ных.

«Пра па ноў ва лі здаць на ват 
авія цый ную тур бі ну» 

Паль ма пер шын ства па пра па но ве рэ чаў на-
ле жыць раз на стай най бы та вой тэх ні цы — ма-
біль ным тэ ле фо нам, план шэ там, тэ ле ві за рам, 
ноў тбу кам, люс тэр ка вым фо та апа ра там… Ад-
нак трэ ба ве даць, што не кож ны лам бард ры-
зык не ўзяць бы та вую тэх ні ку, ста рэй шую за два 
га ды. Пра грэс на мес цы не ста іць — рэ гу ляр на 

на рын ку з'яў ля юц ца но выя, больш ма гут-
ныя ма дэ лі. Ра ней шая тэх ні ка аў та ма тыч на 
ста но віц ца са ста рэ лай і па чы нае тан нець — 
вы твор цу ж трэ ба раз гру зіць скла ды…

Ме то ды ка ацэн кі апа ра таў за ле жыць 
ад іх кам плек та цыі. На прык лад, за ноў тбук з 
за рад най пры ла дай і ба та рэ яй да дуць ку ды 
больш гро шай, чым без іх. Ацэн шчык вы свят-
ляе кан фі гу ра цыю ўстрой ства і пра вя рае, які 
цэн нік ві сіць на па доб най ма дэ лі ў ін тэр нэт-
кра мах. Ад нак на су му, боль шую за па ло ву 
кош ту ад апа ра та на дру гас ным рын ку, раз-
ліч ваць не вар та ў лю бым вы пад ку.

— Мно гія клі ен ты не ра зу ме юць, ча му 
яны на бы лі ноў тбук за 8 міль ё наў, а мы га-
то вы даць за яго паў та ра-два, — раз ва жае 
ды рэк тар ад на го з мін скіх лам бар даў Дзя ніс 
Рай ке віч. — Па-пер шае, у звы чай ных кра мах 
элект ро ні ка, як пра ві ла, кры ху да ра жэй шая, 
чым у ін тэр нэ це. А пры раз лі ку за ло га вай су-
мы мы кі ру ем ся ме на ві та мі ні маль ным кош-
там. З гэ та га вы ні кае дру гая пры чы на: ка лі 
рэч, якая бы ла ў ка ры стан ні, пой дзе на аў-
кцы ён ныя тар гі, то яе эле мен тар на не на бу-
дуць па кош це, вы шэй шым за ма га зін ны.

А вось ца на на каш тоў ныя ме та лы фік-
са ва ная. Яе ўста наў лі вае спе цы яль ным да-
ку мен там Мі ніс тэр ства фі нан саў. Час цей 
за ўсё ў лам бард лю дзі пры хо дзяць з лан-
цуж ка мі ды пярс цён ка мі з зо ла та 585-й ці 
583-й про бы. У та кім вы пад ку клі ент атры мае 
за кож ны грам каш тоў на га ме та лу 186 ты сяч 
550 руб лёў — як і ў звы чай най скуп цы зо ла-
та. Але, у ад роз нен не ад скуп кі, ён мо жа за-
браць упры га жэн не, за пла ціў шы пра цэн ты.

Ад нак на па лі цы лам бар да мо жа ад пра-
віц ца не толь кі тэх ні ка ці да ра гія ўпры га жэн-
ні аль бо му зыч ны ін стру мент. Дзя ніс Рай-
ке віч згад вае, што ад ной чы ім па тэ ле фо не 
пра па на ва лі… авія цый ную тур бі ну.

— Цяж ка ска заць, быў гэ та жарт ці не. 
Ка лі па гля дзіш кры мі наль ную хро ні ку па тэ ле ві-
за ры, дык, зда ец ца, ча го толь кі ў на шых лю дзей 
не зна хо дзяць.

А ўна чы ў лам бард за гляд ва юць ві зі цё ры пе-
ра важ на з мін скіх нач ных клу баў. Шмат хто здае 
да ра гія за ла тыя ўпры га жэн ні, бран за ле ты, лан-
цуж кі, пярс цён кі, но выя ма біль ныя тэ ле фо ны, 
да ра гія план шэ ты. Ад нак, як пра ві ла, зда дзе ная 
ўна чы рэч доў га на па лі цах не за леж ва ец ца — 
ужо ра ні цай яе вы ку пае на зад улас нік.

На ча со вае за хоў ван не мож на здаць на ват 
і аў та ма біль. Але не кож ны. Ка лі ўлі чыць, што 
ся рэд ні ўзрост аў та пар ку на Бе ла ру сі скла дае 
пры клад на ка ля дзе ся ці га доў, то знач ная част ка 
ма шын «дрэс-код» у лам бар дзе не прой дзе.

— Пра цэ ду ра ацэн кі аў та ма бі ля прос тая, — 
тлу ма чыць Дзя ніс Рай ке віч. — Мы ро бім яго 
агляд, вы свят ля ем усе пад ра бяз нас ці аб амар-
ты за цыі, пра вя ра ем асноў ныя вуз лы і агрэ га ты. 
Ква лі фі ка ва ны май стар ро біць гэ та вель мі апе ра-
тыў на, ні я кіх та ям ніц для ўлас ні ка аў то мы штуч на 

не ства ра ем. Аб рын ка вым кош це па тры ма на га 
аў та ма бі ля мы да вед ва ем ся з да па мо гай буй-
ней шых ін тэр нэт-аў та ба ра хо лак кра і ны. Су ма, 
якую клі ент атры мае на ру кі, бу дзе мен шай пры-
клад на на трыц цаць пра цэн таў. За клас ці мож на 
не кож ны аў та ма біль. Ён па ві нен сыс ці з кан ве е ра 
не ра ней за 2000 год. Аў то ра сій скай вы твор час ці 
мы так са ма не пры ма ем — зноў жа, гэ тую ўмо ву 
нам дык туе ры нак, дзе па куп ні кі больш пры хіль на 
ста вяц ца да ма шын за меж на га па хо джан ня. Але, 
як ні дзіў на, мы яшчэ не су ты ка лі ся з тым, каб 
аў та ма бі лі трэ ба бы ло пра да ваць праз аў кцы ён. 
Усё-та кі ча ла век жа дае хут чэй вяр нуць са бе ма ё-
масць, якая каш туе не ад ну ты ся чу до ла раў.

��� 
За клад ваць свой ноў тбук за міль ён мне ўсё ж 

не да вя ло ся. Жа да ныя 200 ты сяч руб лёў не ча ка-
на знай шлі ся — банк но та пра ва лі ла ся ў курт цы 
за пад клад ку ва ўнут ра най кі шэ ні. Але ванд роў-
ка па мін скіх лам бар дах мне па да ла ся ці ка вай. 
Зда ец ца, што ві да воч ных плю соў у та кіх уста-
но вах ку ды больш, чым мі ну саў. Ха ця б у тым, 
што ад фі нан са вых праб лем не за стра ха ва ны 
ні вод ны ча ла век… І та ды яму ёсць ку ды пад ацца 
па да па мо гу.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

� 

За клад ная су ма не пе ра вы шае 
50% ад мі ні маль на га кош ту рэ чы 
ў ін тэр нэт-кра ме.

Жыц цё вая эка но мі каЖыц цё вая эка но мі ка  ��

КРЭ ДЫТ ПАД РЭ ЧЫ,
або Сак рэ ты лам бар даў

Усе пра дук ты пча ляр ства 
(мёд, пча лi ны яд, ма тач нае 
ма лач ко, про па лiс, пы лок, 
пяр га, воск) з'яў ля юц ца 
бiя ла гiч на ак тыў ны мi да-
баў ка мi, якiя дзей нi ча юць 
як бiя ген ныя сты му ля та-
ры i ва ло да юць каш тоў-
ны мi ле ка вы мi вар тас ця мi. 
Яны па вы ша юць тры ва-
ласць i пра ца здоль насць, 
не за мен ныя пры па вы ша-
ных псi хiч ных i ра зу мо-
вых на груз ках, ума цоў ва-
юць iмун ную сiс тэ му.

Пра цэнт ная стаў ка за ка ры стан не 
па слу га мі лам бар да — 1% 
ад вы да дзе ных гро шай за кож ны дзень.

Мак сі маль ны тэр мін зна хо джан ня рэ чы 
ў лам бар дзе — 15 дзён. Але ён мо жа 
па вя ліч вац ца і да 45.
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— На пя рэ дад ні на ву чаль на га го да тра-
ды цый на ўсіх пе ра паў ня юць ста ноў чыя 
эмо цыі, але не бу ду ўтой ваць, што ў но вы 
на ву чаль ны год мы ўва хо дзім не толь кі з 
но вы мі на дзея мі, але і з пэў най тры во гай. 
Дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя, асаб лі ва ў сель-
скай мяс цо вас ці, не па ляп ша ец ца. Пе рад 
на шай га лі ной ста яць пы тан ні ап ты мі за цыі 
штат най коль кас ці ра бот ні каў асоб ных ар-
га ні за цый. З 1 ве рас ня што тыд нё вая на-
груз ка на пе да го гаў па вы ша ец ца, але гэ та 
зу сім не зна чыць, што за роб кі пе да го гаў 
пры гэ тым ад чу валь на ўзрас туць. Між ін-
шым, для праф са ю за ня ма больш важ ных 
за дач, чым за роб кі і за ня тасць ра бот ні каў 
уста ноў аду ка цыі.

— На коль кі я ве даю, ідэя па ве лі чэн ня 
што тыд нё вай на груз кі на пе да го гаў бы ла 
ўспры ня тая праф са юзам без асаб лі ва га 
эн ту зі яз му...

— Уз гад ня ю чы ра шэн не аб змя нен ні 
нор маў пе да га гіч най на груз кі, мы ўліч ва лі 
пла на ва нае па вы шэн не та рыф най стаў кі 
на 30%. Але ў су вя зі з тым, што з шэ ра гам 
рэ гі ё наў гэ ты пра ект не быў уз год не ны, та-
рыф ная стаў ка ад па вед ных ка тэ го рый пе-
да га гіч ных ра бот ні каў бы ла па вя лі ча на на 
25%, што фак тыч на кам пен са ва ла толь кі 
рост пе да га гіч най на груз кі. Мно гі мі срод-
ка мі ма са вай ін фар ма цыі ра шэн не бы ло 
ўспры ня та як па ве лі чэн не за роб каў пе да-
го гаў на 25%. Та му да во дзіц ца вес ці ся-
род пе да го гаў тлу ма чаль ную ра бо ту. Ра ней 
для та го, каб раз лі чыць та рыф ную стаў ку 
пе да го гу з на груз кай 20 га дзін, па мер яго 
та рыф най стаў кі дзя ліў ся на 18 га дзін і па-
мна жаў ся на 20. Ця пер та рыф ная стаў ка 
пе да го га з на груз кай 20 га дзін ад па вя дае 
па ме ру та рыф най стаў кі. Ад па вед на яго за-
ро бак па вя лі чыў ся ня знач на — у ся рэд нім 
на 3%: у за леж нас ці ад ква лі фі ка цый най 
ка тэ го рыі і ін шых фак та раў па ве лі чэн не ва-
га ец ца ад 1,8 да 5%.

Больш знач ная роз ні ца бу дзе толь кі ў 
вы пад ку, ка лі па вя лі чыц ца на груз ка на кан-
крэт на га пе да го га. Так, пры па вы шэн ні на-
груз кі з 18 да 20 га дзін па ве лі чэн не за роб ку 
скла дзе ў ся рэд нім 14,5%. Але гэ тыя га дзі-
ны трэ ба яшчэ знай сці ў ме жах ву чэб на га 
пла на. Гэ та зна чыць, што ў ней кіх шко лах 
на стаў ні кі бу дуць пра ца ваць з на груз кай 
менш чым на стаў ку, а дзесь ці і ўво гу ле 
за ста нуц ца без ра бо ты.

Без умоў на, ста ноў ча ада б'ец ца на да хо-
дах пе да го гаў і за пла на ва нае з 1 ве рас ня 
па вы шэн не па ме ру та рыф най стаў кі пер-
ша га раз ра ду. Не трэ ба за бы вац ца і пра рэ-
ка мен да цыю ўра да, ад ра са ва ную Мінск аму 
га рад ско му і аб лас ным Са ве там дэ пу та таў 
— не ска ра чаць па вы ні ках пра вя дзен ня 
ап ты мі за цыі ўста ноў аду ка цыі аб' ёмы бюд-
жэт на га фі нан са ван ня ўсёй сіс тэ мы аду ка-
цыі. Важ на, каб срод кі, вы зва ле ныя ў вы ні ку 
ап ты мі за цыі, на кі роў ва лі ся на па ве лі чэн не 
за ра бот най пла ты пе да го гаў. Тут ёсць ку ды 
рас ці ўсім рэ гі ё нам.

— Мі ністр аду ка цыі Сяр гей Мас ке віч 
агу чыў жур на ліс там на ступ ную ліч бу: у 
вы ні ку па вы шэн ня на груз кі на пе да го-
гаў бу дзе ска ро ча на па кра і не 17 ты сяч 
ста вак...

— Ка лі ў па пя рэд нім на ву чаль ным го дзе 
ся рэд няя на груз ка на на стаў ні ка скла да ла 
па кра і не 1,22 стаў кі і вар' і ра ва ла ся ад 1,11 
да 1,36 стаў кі ў за леж нас ці ад рэ гі ё на, то 
за раз гэ ты па каз чык мо жа зні зіц ца да ад ной 
стаў кі. Мы лі чым, што ў вы ра шэн ні пы тан няў 
за ня тас ці арыф ме тыч ны па ды ход не да пус-
ка ец ца. І коль касць ска ро ча ных ста вак не 
па він на ад па вя даць коль кас ці ска ро ча ных 
ра бот ні каў, бо за кож най ска ро ча най стаў-
кай ста іць лёс кан крэт на га ча ла ве ка. Та му ў 
рам ках но вых ты па вых штат ных рас кла даў 
трэ ба раз гля даць усе маг чы мас ці, каб не 
раз віт вац ца з людзь мі, пра ца ўлад ка ван не 
якіх у на шай га лі не ў да лей шым бу дзе праб-
ле ма тыч ным.

— А што змя ні ла ся ў сіс тэ ме да школь-
най аду ка цыі: ці ад чу лі вы ха валь ні кі да-
школь ных уста ноў абя ца нае па вы шэн не 
за роб каў?

— Са праў ды, з 1 лі пе ня на 25% бы лі 
па вы ша ны та рыф ныя стаў кі вы ха валь ні-
каў і на 10% — па моч ні каў вы ха валь ні каў 
уста ноў да школь най аду ка цыі, што пры вя-
ло да рос ту за ра бот най пла ты вы ха валь-
ні каў у ся рэд нім на 12-13%. Ся рэд ні за ро-
бак вы хаваль ні каў скла дае сён ня 2,6—2,7 
млн руб лёў, а ў па моч ні каў вы ха валь ні-
каў ся рэд ні за ро бак уз рос толь кі на 7%. 
1,5 міль ё на руб лёў, якія за раб ля юць па моч-
ні кі вы ха валь ні каў, — гэ та мно га ці ма ла? 
Як ві даць, за роб кі ў сіс тэ ме да школь най 
аду ка цыі за ста юц ца ўсё роў на вель мі ніз кі-
мі, а па шэ ра гу ка тэ го рый ра бот ні каў уста-

ноў да школь най аду ка цыі яны і ўво гу ле не 
пе ра гля да лі ся.

Да лей шыя дзе ян ні Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі і на шы бу дуць скі ра ва ны на па вы шэн не 
за ра бот най пла ты ра бот ні каў усёй га лі ны, 
па коль кі на мі наль ная на лі ча ная ся рэд не ме-
сяч ная за ра бот ная пла та ў сіс тэ ме аду ка цыі 
ў лі пе ні скла ла 3 млн 410 ты сяч руб лёў, што 
з'яў ля ец ца ад ным з са мых ніз кіх па каз чы каў 
па ві дах эка на міч най дзей нас ці. Яшчэ ні жэй-
шы гэ ты па каз чык толь кі ў сфе ры са цы яль ных 
па слуг.

Ёсць пы тан ні і па су ад но сі нах па каз чы-
каў ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла ты ў 
аду ка цыі і пра мыс ло вас ці. Ка лі па вы ні ках 
2011 го да гэ тыя су ад но сі ны скла да лі 68,6%, 
то па вы ні ках 2012 го да ся рэд ня ме сяч ныя 
за роб кі ў аду ка цыі скла да лі толь кі 65,6% 
ад за роб каў у пра мыс ло вас ці. Вы нік пер-
ша га паў год дзя 2013 го да не су ця шаль ны: 
да лей шае зні жэн не да 64,5%. І гэ та на фо-
не па каз чы ка ін дэк са спа жы вец кіх цэн за 
шэсць ме ся цаў гэтага го да 107% і не пе ра-
адо ле на га пе ра ко су ў да хо дах ра бот ні каў 
га лі ны ў су вя зі з ін фля цый ны мі пра цэ са мі 
2011 го да.

— Ня даў на з'я ві ла ся ін фар ма цыя, што 
дзей ная сіс тэ ма апла ты пра цы пе да го гаў 
мо жа змя ніц ца. Гэ та на ві на не на жарт 
ус хва ля ва ла школь ных на стаў ні каў: 
ча мусь ці ўсе ўпэў не ны, што змя нен ні 
наўрад ці бу дуць у леп шы бок...

— Са праў ды, за раз рас пра цоў ва ец ца но-
вая га лі но вая сіс тэ ма апла ты пра цы. Пла-
ну ец ца, што ў гэ тым на ву чаль ным го дзе яе 
апра бу юць у не каль кіх шко лах і гім на зі ях. 
На ша па зі цыя па гэ тым пы тан ні бы ла прын-
цы по вая — экс пе ры мент маг чы мы толь кі 
пры знач ным па ве лі чэн ні асіг на ван няў на 
апла ту пра цы, па коль кі са мым ураз лі вым 
мес цам у дзей най сён ня сіс тэ ме апла ты 
пра цы пед ра бот ні каў за ста юц ца ніз кія па-
ме ры іх та рыф ных ста вак . Ха чу ад зна чыць, 
што рас пра цоў шчы кі ўлі чы лі па жа дан ні чле-
наў ра бо чай гру пы, у склад якой ува хо дзі лі 
і прад стаў ні кі праф са ю за. У рам ках рэа-
лі за цыі экс пе ры мен ту за ро бак пе да го гаў 
уз рас це, праў да, не ў тых аб' ёмах, як бы 
нам ха це ла ся. Але на ват гэ тае ра шэн не — 
іс тот ны крок на пе рад. За ро бак ні вод на га 
з ра бот ні каў уста ноў, што ўдзель ні ча юць 
у экс пе ры мен це, не мо жа быць ні жэй шым 
за ўзро вень, вы зна ча ны ў рам ках дзей най 
ця пер сіс тэ мы апла ты пра цы.

У да чы нен ні да ра бот ні каў гэ тых уста ноў 
бу дзе пры пы не на дзе ян не цэ ла га шэ ра гу 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў. Але ў той 
жа час па шы ра юц ца га лі но выя асаб лі вас ці 
ў фар мі ра ван ні за ра бот най пла ты: я маю 
на ўва зе га лі но вае па вы шэн не да та рыф-
ных акла даў (ста вак), да пла ты за ўзро вень 
ква лі фі ка цыі пе да га гіч на га ра бот ні ка і га лі-
но выя вы пла ты за вы ка нан не асоб ных ві даў 
ра бот. Но вая сіс тэ ма апла ты пра цы бу дзе 
сты му ля ваць пед ра бот ні каў да па вы шэн-
ня іх пра фе сій на га ўзроў ню. А но выя паў-
на моц твы, якія атры ма юць кі раў ні кі гэ тых 
уста ноў, да зво ляць ім рэ гу ля ваць апла ту 
пра цы не па срэд на ў ка лек ты вах. Спа дзя-
ём ся, што ў гэ тай сі ту а цыі ўзрас це і ро ля 
пра фка маў, якія не за ста нуц ца ўба ку ад 
вы ра шэн ня та кіх важ ных для кож на га чле на 
пе да га гіч на га ка лек ты ву пы тан няў.

— Аляк сандр Аляк санд ра віч, но вая 
Ін струк цыя аб па рад ку атэс та цыі пе да га-
гіч ных ра бот ні каў эн ту зі яз му ў пе да го гаў 
не вы клі ка ла: вы шэй шую ка тэ го рыю ім 
ця пер да вя дзец ца па цвяр джаць кож ныя 
пяць га доў, але ж да пла ты за ка тэ го рыі 
мож на на зваць хут чэй сім ва ліч ны мі...

— Па вы шэн не пе да го гам ква лі фі ка цый-
на га ўзроў ню аба вяз ко ва па він на ад бі вац-
ца і на яго за роб ках — гэ та на ша глы бо кае 
пе ра ка нан не. Га лі на па він на больш пла ціць 
за ква лі фі ка цый ны ўзро вень, каб пе да гог 
імк нуў ся да па вы шэн ня сва ёй ква лі фі ка цыі. 
Бо атры ман не і па цвяр джэн не ка тэ го рыі «на-
стаў нік-ме та дыст», як і вы шэй шай ква лі фі-
ка цый най ка тэ го рыі, ця пер пе ра тва ра ец ца ў 
сур' ёз ную пра цэ ду ру. Але што пе да гог бу дзе 
мець на вы ха дзе? Мі ні маль ную да пла ту?

Ця пер за на яў насць дру гой ква лі фі ка-
цый най ка тэ го рыі на стаў ні кі атрым лі ва юць 
над баў ку ў па ме ры 15% ад та рыф най стаў-
кі, за пер шую — 20% і вы шэй шую — 30%. 
Мы лі чым, што трэ ба па вя лі чыць нар ма ты-
вы над ба вак за ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі 
ў не каль кі ра зоў. Трэ ба ду маць пра тое, як 
утры маць у сіс тэ ме аду ка цыі та ле на ві тых і 
перс пек тыў ных пе да го гаў, як іх за ах во ціць...

З улі кам па зі цыі праф са ю за Мі ніс тэр-
ству аду ка цыі ўда ло ся вы ра шыць пы тан не 
з апла тай пра цы на стаў ні каў, якія ма юць 
ква лі фі ка цый ную ка тэ го рыю «на стаў-
нік-ме та дыст». Та кім на стаў ні кам бы ла 
ўста ноў ле на над баў ка ў па ме ры 40% ад 
та рыф най стаў кі і та рыф ны раз рад па іх 
па са дах на ча ты ры раз ра ды вы шэй шы за 
вы зна ча ны за ка на даў ствам. Для іх уве-
дзе на 15-пра цэнт нае па вы шэн не та рыф-
най стаў кі за ўка ра нен не іна ва цый ных 
па ды хо даў і ўдзел у ра бо це па па вы шэн ні 
ква лі фі ка цыі пе да га гіч ных кад раў. Але 
для на стаў ні каў, якія ма юць ін шыя ква лі-
фі ка цый ныя ка тэ го рыі, па ме ры над ба вак 
не змя ні лі ся.

— Дык якой жа бу дзе роз ні ца ў за-
ра бот най пла це па між на стаў ні кам, які 
мае ка тэ го рыю «на стаў нік-ме та дыст», і 
на стаў ні кам з вы шэй шай ква лі фі ка цый-
най ка тэ го ры яй?

— У вы пад ку ра бо ты гэ тых на стаў ні каў 
на стаў ку роз ні ца скла дзе ка ля 350 ты сяч 
руб лёў з улі кам га ран та ва ных вы плат. 
Ха чу да даць, што пас ля па вы шэн ня та-
рыф ных ста вак з 1 ве рас ня на зі ра ец ца 
на ступ ная тэн дэн цыя: пра цэнт гэ та га 
па вы шэн ня ў на стаў ні каў без ка тэ го рыі 
вы шэй шы, чым у на стаў ні каў, якія ма юць 
ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі. Праб ле ма 
ў тым, што над баў ка за ка тэ го рыі не вя-
лі кая, і яна не з'яў ля ец ца акла даў тва-
раль най. У су вя зі з гэ тым мы пад трым-
лі ва ем пра па но ву Мі на ду ка цыі ўліч ваць 
на яў насць ква лі фі ка цый ных ка тэ го рый 
пры вы зна чэн ні па ме раў ма тэ ры яль на га 
сты му ля ван ня, перш за ўсё над ба вак. Гэ-
тую ме ру мож на раз гля даць вы ключ на як 
ча со вую, па коль кі гэ тую праб ле му трэ ба 
вы ра шаць на ўзроў ні нар ма тыў ных пра-
ва вых ак таў.

— Апош нім ча сам мно гія лю бяць па-
раз ва жаць пра са цы яль ны па кет для пе-
да го гаў. А як на ва шу дум ку: што па він на 
ўва хо дзіць у гэ ты па кет?

— Праф са юз на кі ра ваў у Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі свае пра па но вы па на паў нен-
ні са цы яль на га па ке та. Яны 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 і на ват 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, так бы мо віць, 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.

Сён ня, на прык лад, па-ра ней ша му за-
ста ец ца праб ле май знач ная ад да ле насць 
мес цаў ра бо ты мно гіх ра бот ні каў уста ноў 
аду ка цыі, раз ме шча ных у сель скай мяс-
цо вас ці, ад на се ле ных пунк таў, у якіх яны 
пра жы ва юць. Та му на па рад ку дня — пы-
тан не кам пен са цыі ім вы дат каў на пра езд. 
Дзесь ці не аб ход на за ду мац ца і аб пра да-
стаў лен ні пе да го гам жыл ля. Не сак рэт, што 
на фо не ўсе агуль на га ўхва лен ня прак ты кі 
вы дзя лен ня жылля на вёс цы ра бот ні кам 
ар га ні за цый са цы яль на-куль тур най сфе-
ры, ёсць гас па дар кі, дзе ма юц ца не за се-
ле ныя да мы. А на стаў ні кі і ра бот ні кі ін шых 
бюд жэт ных ар га ні за цый вы му ша ны жыл лё 
аран да ваць. Мы ўпэў не ны, што гэ та ня-
пра віль на.

Ад ным сло вам, праб лем шмат. Та му мы 
бу дзем шчы ра ўдзяч ныя кі раў ніц тву рэ гі ё-
наў за ра зу мен не па трэб сіс тэ мы аду ка цыі 
і пад трым ку яе іні цы я тыў.

Гу тар ку вя ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Ак ту аль ны дыя логАк ту аль ны дыя лог  ��

Аляк сандр БОЙ КА:

«Трэ ба ду маць, як утры маць 
у сіс тэ ме аду ка цыі 

перс пек тыў ных пе да го гаў»

Да вед ка «Звяз ды»:
У Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў І квар та ле 2013 го да ся рэд няя за ра бот ная 

пла та пе да га гіч ных ра бот ні каў агуль на аду ка цый ных уста ноў скла ла 
ў ся рэд нім 25,7 тыс. руб лёў, або 93,9% ад ся рэд няй па эка но мі цы.
Пры гэ тым коль касць суб' ек таў РФ, якія за бяс пе чы лі да вя дзен не 
за ра бот най пла ты пе да га гіч ных ра бот ні каў агуль на аду ка цый ных 
уста ноў да ся рэд няй па рэ гі ё не, па вя лі чы ла ся да 52 (з 13 — па 
вы ні ках ІV квар та ла 2012 го да). А ў ча ты рох рэ гі ё нах Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі (Рэс пуб лі цы Та тар стан, Ха ба раў скім краі, Твяр ской і 
Бел га род скай аб лас цях) ся рэд нія за роб кі пе да го гаў пе ра вы сі лі ў І 
квар та ле ся рэд ні за ро бак па рэ гі ё не на 110% і на ват больш .

«Пас ля па вы шэн ня з 1 ве рас ня 
та рыф ных ста вак на зі ра ец ца 
на ступ ная тэн дэн цыя: пра цэнт 
гэ та га па вы шэн ня ў на стаў ні каў 
без ка тэ го рыі вы шэй шы, чым 
у на стаў ні каў, якія ма юць 
ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі. 
Над баў ка за ка тэ го рыі не вя лі кая і яна 
не з'яў ля ец ца акла даў тва раль най».

«Больш знач ная роз ні ца бу дзе 
толь кі ў вы пад ку, ка лі па вя лі чыц ца 
на груз ка на кан крэт на га пе да го га. 
Так, пры па вы шэн ні на груз кі з 18 
да 20 га дзін па ве лі чэн не за роб ку 
скла дзе ў ся рэд нім 14,5% . Але гэ тыя 
га дзі ны яшчэ трэ ба знай сці ў ме жах 
ву чэб на га пла на...»

Пад час ня даў ня га фо ру му ста ліч ных пе да го гаў мі ністр аду ка цыі Сяр гей 
Мас ке віч звяр нуў ся да мэ ра ста лі цы з пра па но вай па шу каць у га рад скім 
бюд жэ це срод кі, каб уз няць пе да го гам за ро бак. Вя до ма, го рад і так да-
плач вае пе да го гам ста ліч ных уста ноў аду ка цыі не пер шы год — у да да-
так да вы зна ча на га за ка на даў ствам. Але за роб кі школь ных на стаў ні каў 
і тым больш вы ха валь ні каў усё роў на не ідуць ні ў якое па раў на нне з 
ся рэд ні мі за роб ка мі мін чан. «Дык ча му б ста лі цы не пе ра няць до свед 
Ра сіі, дзе за роб кі пе да го гаў не мо гуць быць мен шы мі за ся рэд ні за ро-
бак у рэ гі ё не?» — пра па на ваў Мі ка лаю Ла дуць ку кі раў нік га лі ны, і за ла 
апла дыс мен та мі су стрэ ла яго пра мо ву.
Са цы яль ны ста тус пе да го га — сён ня праб ле ма ну мар адзін. Мо ладзь не 
пры ваб лі ва юць пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці. Ма ла дыя спе цы я ліс ты не 
за трым лі ва юц ца ў шко лах. Коль касць пе да го гаў-муж чын змян ша ец ца 
што год. Па ра докс, але ў не ква лі фі ка ва ных ра бо чых за роб кі сён ня вы-
шэй шыя, чым у настаўнікаў. Аб праб ле мах, якія хва лю юць бе ла рус кіх 
пе да го гаў, мы гу та рым са стар шы нёй ЦК Бе ла рус ка га праф са ю за ра-
бот ні каў аду ка цыі і на ву кі Аляк санд рам БОЙ КАМ:


