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Нi хто з яго сям'i i на ват да лё кiх сва я коў 
нi ко лi не спя ваў i не iг раў на му зыч-
ных iн стру мен тах. А вось ён з лёг кас-
цю мо жа хоць на акар дэ о не, хоць на 
ба ла лай цы — уся го ў спi се як мi нi мум 
15 iн стру мен таў, якi мi ён ва ло дае. Маг-
чы ма, для ка гось цi нi чо га не звы чай на-
га ў гэ тым i ня ма, але Мi ка лай Iва на вiч 
здо леў гэ та му на ву чыц ца, не ма ю чы 
зро ку. Зрок ён стра цiў цал кам у 10-га-
до вым уз рос це.
Ле тась ён стаў лаў рэ а там дру гой сту пе-
нi фес ты ва лю «Вi цебск-2012» для лю-
дзей з аб ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi, 
якi пра во дзiў ся ў рам ках мiж на род на га 
фес ты ва лю «Сла вян скi ба зар». Сё ле та 
му зы ка атры маў лаў рэ ац кi дып лом 2-й 
сту пе нi рэс пуб лi кан ска га фес ты ва лю 
iн ва лi даў па зро ку «Эдэль вейс». А на 
фес ты ва лi Са юз най дзяр жа вы «Ра зам 
мы змо жам больш», якi пра во дзiў ся ў 
Сма лен ску з 28 каст рыч нi ка па 1 лiс та-
па да, стаў лаў рэ а там 1 сту пе нi ў на мi-
на цыi «Са лiст-ва ка лiст».

— Мне вель мi па шчас цi ла з на стаў нi кам 
спе ваў, му зы кан там ад Бо га Яў ге нам Аляк-
санд ра вi чам Чэр ка сам, — рас па вя дае ён. — 
З iм я па зна ё мiў ся, ка лi ву чыў ся ў Шкло ўскай 
спе цы яль най шко ле-iн тэр на це для дзя цей 
з асаб лi вас ця мi фi зiч на га раз вiц ця. Праб-
ле мы са зро кам у мя не бы лi з дзя цiн ства, 
та му баць кi i ад да лi мя не ў гэ тую шко лу. Але 
нi хто не ду маў, што з мя не атры ма ец ца му-
зы кант. Баць ка быў звы чай ным ра бо чым, 
ма цi — паш таль ё нам. Брат i сяст ра так са ма 
не спя ва лi. Усе мае сва я кi — вель мi да лё кiя 
ад му зы кi лю дзi. Яны да гэ туль здзiў ля юц ца, 
ад куль у мя не та кi та лент.

— А i на са мой спра ве, ад куль?
— Ка жуць, што ка лi Бог неш та за бi рае, 

ён дае ўза мен iн шае. Я з дзя цiн ства хут ка 
за па мi наў усе ме ло дыi. У пя тым кла се ўзяў 
у су се дзяў гар мо нiк i неш та стаў пад бi раць 
на слых. А ка лi па ча ло ся маё жыц цё ў су-
цэль най цем ры — гэ та му па спры я лi дзi ця чыя 
сва воль ствы — без му зы кi я ўжо не ўяў ляў 
сваёй бу ду чы нi. Дзя ку ю чы спец шко ле я не 
за стаў ся б без да па мож ным: тут ву чаць не-

вi ду шчых дзя цей абы хо дзiц ца ў жыц цi без 
ста рон няй да па мо гi. Па мыць по суд і бя лiз ну, 
сха дзiць у кра му для та кiх, як я, не праб ле-
ма. Але ж ха це ла ся па ка заць, што здоль ны 
i на неш та боль шае. Дзя куй род най шко ле, 
дзе я спа сцiг му зыч ныя азы. Ме на вi та тут 
я на ву чыў ся iг раць на ду ха вых, кла вiш ных 
i струн ных iн стру мен тах. Пас ля Шкло ўскай 
шко лы прый шоў пра ца ваць на Ма гi лёў скае 
ву чэб на-вы твор чае прад пры ем ства Бе ла рус-
ка га та ва рыст ва iн ва лi даў па зро ку, а ў 1988 
атры маў за пра шэн не стаць кi раў нi ком ка лек-
ты ву «Гас цi нец», якi iс на ваў пры гра мад скiм 
аб' яд нан нi на ша га та ва рыст ва. Та ды ў мя не 
яшчэ не бы ло спе цы яль най аду ка цыi. I ка лi 
да нас ад ной чы прый шоў на пра слу хоў ван не 
вы клад чык з Ма гi лёў ска га ву чы лi шча куль-
ту ры, то вель мi здзi вiў ся, што мой ка лек тыў 
быў пад рых та ва ны лепш, чым у тых, хто меў 
му зыч ную аду ка цыю. Да рэ чы, ра шэн не па-
сту паць у ву чы лi шча куль ту ры я пры няў ме-
на вi та ў той час.

— Як па ста вi лi ся да ча ла ве ка, якi зу-
сiм не ба чыць, на стаў нi кi i на ву чэн цы? 
На огул, цi скла да на бы ло адап та вац ца ў 
но вых умо вах?

— Цяж кас цяў заў сё ды ха пае, але ж трэ ба 
ву чыц ца iх пе ра адоль ваць. Га лоў нае — не 
ба яц ца. На ват ма ю чы су мнен нi, не аб ход на 
ўсё роў на вы ка рыс таць шанц. Ка лi прый шоў 
у ву чы лi шча, мне да лi ба ян у ру кi: сыг рай це, 
маў ляў, што-не будзь. Сыг раў ту рэц кi марш 
Мо цар та. По тым iталь ян скую поль ку Рах ма-
нi на ва. Яны толь кi ру ка мi раз вя лi, ка жуць: 
«Мы так зра зу ме лi, што вы сю ды прый шлi па-
ста яць у чар зе па дып лом». Я iм: ну дык дай-
це мне яго без чар гi! Па смя я лi ся. А на спра ве 
так i атры ма ла ся. Для мя не ўсё, што там 
вы кла да лi, быў ужо прой дзе ны этап. Скон-
чыў ву чы лi шча па спе цы яль нас цi ха ра вое 
ды ры жы ра ван не з чыр во ным дып ло мам.

Сё ле та споў нi ла ся 25 га доў, як я кi рую ка-
лек ты вам iн ва лi даў па зро ку «Гас цi нец». Там 
з 20 ча ла век толь кi 4 вi ду шчыя. Спя ва ем у 
асноў ным пес нi бе ла рус кiх кам па зi та раў, за 
гэ ты год да лi ўжо 23 кан цэр ты. У Ма гi лё ве 
вы сту па лi ў До ме ве тэ ра наў, у До ме на стаў-
нi ка, ез дзi лi спя ваць у Бя лы нiц кi i Рас цян скi 
да мы-iн тэр на ты, а не так даў но атры ма лi 

за пра шэн не ў Ба ры саў, у са на то рый «Бя рэ-
зi на». Iмк нём ся вы сту паць за ме жа мi сва ёй 
«сiс тэ мы», каб iн тэ гра вац ца ў гра мад ства. 
Але вель мi скла да на бы вае пра бi ваць гэ-
тую сця ну — пе ра шка джае бю ра кра тыч ны 
апа рат. I для iн ва лi даў па зро ку так са ма iс-
нуе бар' ер, яны ба яц ца. Та му пры ем на, ка лi 
нас за пра ша юць та кiя ўста но вы, як га рад скi 
Цэнтр куль ту ры i воль на га ча су.

Ёсць цяж кас цi i з пры сва ен нем ка лек ты ву 
зван ня «на род ны». Па куль што мы прос та 
ха ра вы ка лек тыў «Гас цi нец». Нам увесь час 
абя ца юць: рых туй це ся, мы прый дзем, па слу-
ха ем... 10 га доў ужо пра цую на гра мад скiх 
па чат ках. Ка лi да дуць зван не, змо жам раз-
лiч ваць на ней кае фi нан са ван не з аб лас но га 
бюд жэ ту.

— А сён ня нех та ма тэ ры яль на пад-
трым лi вае ваш ка лек тыў?

— Мы ўсю ды ез дзiм за свой кошт — ды-
зе ля мi, аў то бу са мi. Ня гле дзя чы на тое, што 
ўсе ўдзель нi кi ка лек ты ву — ужо лю дзi ва 
ўзрос це. Гэ та за раз дзя ку ю чы Фон ду мi ра 

атры ма лi ма тэ ры яль ную пад трым ку, але та-
кое зда ра ец ца не час та. Ле тась, ка лi збi ра-
лi ся ў Баб руйск на фес ты валь, не ка то рыя 
на ват звяр та лi ся ў служ бу сац да па мо гi, каб 
атры маць якiя-не будзь гро шы на па езд ку... 
Мас тац тва па тра буе ах вяр, а ама тар скае 
тым больш. Дзя куй на шым удзель нi кам, 
якiя iдуць на гэ тыя ах вя ры. Ган не Ан то наў не 
Та ма шо вай, на прык лад, у на ступ ным го дзе 
спаў ня ец ца 80 га доў. З лi ку ве тэ ра наў i Зi-
на i да Ге ра сi маў на Ге ля се вiч, Нi на Сi да раў на 
Ша пор цi на. I кi даць ка лек тыў яны не збi ра-
юц ца.

— Ча му вас на ву чы ла му зы ка?
— Без му зы кi ў мя не не бы вае. На ват ка-

лi я ра нi цай пра чы на ю ся, у га ла ве гу чыць 
ме ло дыя. Не ўяў ляю сваё жыц цё без пес нi. 
Ка лi мне хтось цi ка жа пра ся бе: «Я не ўмею 
спя ваць» — не ве ру. Гэ та хлус ня. Ча ла век 
на ват ка лi га во рыць, ужо спя вае. Ад ной чы 
пас ля кан цэр та нех та за ўва жыў, што на шы 
жан чы ны хоць i па жы лыя, але ма юць звон кiя 
га ла сы. На што я ад ка заў: пры ходзь це да 

нас, i вы за спя ва е це не горш. Упар тая пра ца 
пры но сiць свой плён.

Ця пер я пра цую ад ра зу ў трох ха ра вых 
ка лек ты вах: «Гас цi нец», ка лек тыў Да рож на-
мас та во га прад пры ем ства i яў рэй скай ды яс-
па ры — «Ша лом». I мне ёсць з чым па раў-
наць. Ка лi «Гас цi нец» ужо склаў ся, то ас тат нiя 
яшчэ вель мi да лё кiя ад са праўд ных спе ваў. 
Пры вык лi спя ваць, як за ста лом на вя сел лi, а 
трэ ба пра фе сiй на рас цi. З яў рэ я мi мы спя ва-
ем на iх мо ве. Яны смя юц ца: вы хут чэй на шу 
мо ву вы ву чы це, чым мы ва шы спе вы. Здзiў-
ля юц ца, што ў мя не доб ра атрым лi ва ец ца, 
пы та юц ца, цi бы лi ў ма iм ро дзе яў рэi...

— А на якiя «ах вя ры» iш лi дзе ля му-
зы кi?

— 10 га доў пра ца ваў прад пры маль нi кам 
— зай маў ся ар га нi за цы яй кан цэрт най дзей-
нас цi, «iг раў» вя сел лi i юбi леi... На жаль, не 
за сво iў сак са фон, не ха пi ла ўсед лi вас цi. Не 
тое каб скла да на, але шмат ча го трэ ба за па-
мi наць. Па мяць на огул мой га лоў ны iн стру-
мент. Усе пар ты ту ры ха ра выя сам раб лю, 

але па коль кi нот не пi шу, дык усё тры маю 
ў па мя цi.

Два га ды на зад асво iў кам п'ю тар, бо без 
гэ та га сён ня не пра жы веш. Усё, што мне трэ-
ба, зна хо джу ў iн тэр нэ це. Пад бi раю пес нi для 
ся бе, для ка лек ты ву. У ма ёй фа на тэ цы сён ня 
ка ля 60 гi га бай таў му зы кi: iн стру мен таль ная, 
на род ная, эст рад ная — усё па па пках. Вель мi 
ка рыс ная пра гра ма jaws, якая ўсё агуч вае. 
Дзя ку ю чы гэ тай пра гра ме мы мо жам без 
ста рон няй да па мо гi знай сцi ў iн тэр нэ це ўсё, 
што трэ ба.

— А мне зда ва ла ся, што ва ша жыц цё 
пра хо дзiць у цем ры!..

— Ка лi мо жаш са ма стой на ру хац ца, гэ та 
на дае ўпэў не нас цi. I я нi ко лi не за ста ваў ся 
адзiн. У шко ле по бач са мною бы лi пры яце лi 
i на стаў нi кi. По тым ка ле гi па ра бо це... Цяж ка 
тым, хто поз на аслеп — яны вель мi па ку ту юць 
ад гэ та га. Ад чай з ча сам прой дзе, але ча ла ве-
ка на па чат ку не аб ход на пад тры маць. I сля пы 
сля по га заў сё ды лепш на ву чыць... Сён ня — цi 
па ве ры це — я на ват не ма гу ўя вiць, як бы ся бе 
па вёў, ка лi б па чаў ба чыць, на столь кi iн тэ гра-
ва ным у гра мад стве ся бе ад чу ваю...

Вось па чаў спя ваць у царк ве. Мой ду хоў-
ны рэ пер ту ар на лiч вае ка ля сот нi пе сень. Я 
iх усе ве даю на па мяць.

— А коль кi ж вы на огул па мя та е це пе-
сень?

— Скла да на ад ка заць. Шмат. I не толь кi 
пе сень. Мне тэ ле фа ну юць, каб ней кi ну мар 
спы таць, i я без уся ка га да вед нi ка ад каз ваю. 
Ка лi iду з вi ду шчым ча ла ве кам, пад каз ваю 
яму, дзе якi па ва рот. Ён здзiў ля ец ца: ад куль 
ты ве да еш? Гэ та ўнут ра ная па мяць — неш та 
на кшталт GPS-на вi га та ра. У нас свае бар' е-
ры, у вi ду шчых — свае, кож ны жы ве ў сва-
iм све це. Пры ем на, што ця пер гра мад ства 
ста но вiц ца больш уваж лi вым да iн ва лi даў, 
лю дзi iмк нуц ца пад вес цi, пад ка заць. Да i са мi 
iн ва лi ды пе ра ста юць са ро мец ца.

— А ад да ча ней кая ад му зы кi ёсць?
— А як жа? Заў сё ды ад чу ва еш, ка лi за-

ла па ды ма ец ца i апла дзi руе. Я не ба чу, але 
ве даю гэ та. Зна чыць, тое, што ты ро бiш, за-
па тра ба ва на.
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СВЯТ ЛО Ў ЦЕМ РЫ — 
БА ЧЫЦЬ ЯГО ДА ПА МА ГАЕ МУ ЗЫ КА

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Праф са юз ны лі дар па ве да міў, што 
на мі наль ная на лі ча ная ся рэд няме-
сяч ная за ра бот ная пла та ў сіс тэ ме 
аду ка цыі за дзе сяць ме ся цаў 2013 
го да скла ла 3 млн 382,5 тыс. руб лёў. 
Рост яе з па чат ку го да склаў 12,9% 
пры рос це та рыф най стаў кі пер ша га 
раз ра ду за той жа пе ры яд на 8,3%, 
па ве лі чэн ні та рыф ных ста вак асоб-
ным ка тэ го ры ям ра бот ні каў га лі ны і 
па каз чы ка пе да га гіч най на груз кі ў но-
вым на ву чаль ным го дзе. Пры гэ тым 
ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры і 
па слу гі ў каст рыч ні ку ў па раў на нні са 
снеж нем 2012 го да склаў 112%. Гэ та 
зна чыць, што па вы шэн не за ра бот най 
пла ты ра бот ні каў аду ка цыі за кошт 
па ве лі чэн ня па ме ру та рыф най стаў-
кі пер ша га раз ра ду па кры ла толь кі 
бя гу чыя ін фля цый ныя пра цэ сы, а 
на ступ ствы дэ валь ва цыі 2011 го да 
за ста лі ся не кам пен са ва ны мі.

— Чар го вае па вы шэн не цэн на 
са цы яль на знач ныя та ва ры за клі-
ка на азда ра віць прад пры ем ствы. А 
як азда ра віць сіс тэ му аду ка цыі, ка лі 
асіг на ван ні на рост за ра бот най пла-
ты ў бюд жэт най сфе ры, па сло вах 
кі раў ніц тва Мін фі на, не пра ду гле джа-
ны бюд жэ там 2014 го да? У вы ні ку 
фі нан сіс ты пра па ну юць нам ап ты мі-
за вац ца. Але што мы бу дзем ра біць, 
ка лі да школь ні кі, якім сён ня не ха пае 
вы ха валь ні каў і іх па моч ні каў, ста-
нуць школь ні ка мі? Бу дзем ка заць, 
што дзе-ні дзе не ха пае ся кіх-та кіх 
на стаў ні каў, але ўво гу ле праб ле ма 
вы ра ша на? Да та го ж, дзе рэ аль ны 
ме ха нізм на кі ра ван ня на па трэ бы 
га лі ны срод каў, якія вы зва лі лі ся ад 
ап ты мі за цыі? — за даў зусім не ры та-
рыч нае пы тан не Аляк сандр Бой ка.

Пра цу еш больш, 
а за раб ля еш менш

Уз гад ня ю чы ра шэн не аб па вы шэн-
ні нор маў тыд нё вай пе да га гіч най на-
груз кі, га лі но вы праф са юз на стой ваў 
на па вы шэн ні па ме ру та рыф най стаў-
кі на 30% Але стаў ка па вя лі чы ла ся 
на 25%, што кам пен са ва ла толь кі 
рост пе да га гіч най на груз кі, і тое не 
ва ўсіх.

За каст рыч нік ся рэд ня ме сяч ная 
за ра бот ная пла та скла ла 4 млн 254,2 
тыс. руб лёў і ў па раў на нні са жніў нем 
вы рас ла толь кі на 12%. Пры гэ тым 
па каз чык ся рэд няй пе да га гіч най на-
груз кі на на стаў ні ка склаў 1,24 стаў кі 
(24,7 га дзі ны), што на 12,2% вы шэй, 
чым у па пя рэд нім на ву чаль ным го-
дзе, акра мя та го, з 1 ве рас ня на 4% 
па вя лі чыў ся па мер та рыф най стаў кі 
пер ша га раз ра ду. Не ад па вед насць 
ві да воч ная.

Рост ся рэд няй на груз кі, па ацэн ках 
праф са ю за, звя за ны з дзвю ма тэн-
дэн цы я мі: за крыц цём ма ла кам плект-
ных школ і сы хо дам з га лі ны на стаў-
ні каў, на груз ка якіх раз мер ка ва ла ся 

па між ін шы мі на стаў ні ка мі. Не ва ўсіх 
шко лах уда ло ся знай сці ад па вед ных 
«прад мет ні каў», та му ёсць на стаў ні кі, 
якія пра цу юць з на груз кай 36 га дзін 
на ты дзень. А не ка то рыя кі раў ні кі 
ўста ноў вы му ша ны пра па ноў ваць 
на стаў ні ку на груз ку да 40 га дзін!

— Усе цу доў на ра зу ме юць, што гэ-
ты шлях у ні ку ды, — упэў не ны Аляк-
сандр Бой ка. — У каст рыч ні ку мы 
су тык ну лі ся з тым, што ў на стаў ні каў 
з вы со кай на груз кай за роб кі на ват 
зні зі лі ся ў па раў на нні з ма ем, па коль кі 
па мер і ме ха нізм па вы шэн ня апла ты 
за стаў ку не вы трым лі ва юць ні я кай 
кры ты кі. Па ве лі чэн не нор мы пе да га-
гіч най на груз кі на стаў ку ў рам ках 
ска ро ча най пра цяг лас ці ра бо ча га ча-
су змя ні ла пра пор цыю нар ма ва най і 
не нар ма ва най част кі на груз кі — ад-
па вед на, той, што аплач ва ец ца і не 
аплач ва ец ца. Сён ня не аб ход на пра-
ца ваць над зні жэн нем не нар ма ва най 
на груз кі. Трэ ба на га даць і пра праз-
мер ны да ку мен та а ба рот, а так са ма 
пры цяг нен не на шых ра бот ні каў да вы-
ка нан ня ня про філь ных функ цый. Між 
ін шым, ва Укра і не дзей ні чае нор ма 

За ко на «Аб аду ка цыі», згод на з якой 
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 пра фе сій ных аба вяз каў не да пус-
ка ец ца, за вы клю чэн нем вы пад каў, 
пра ду гле джа ных за ка на даў ствам. 
Шка да, што наш Ко дэкс аб аду ка цыі 
та кую нор му не ўтрымлівае.

Важ на, што на па ве лі чэн не пе да-

го гам та рыф ных ста вак да дат ко выя 
бюд жэт ныя срод кі не вы дзя ля лі ся, а 
на гэ тыя мэ ты бы лі на кі ра ва ны тыя 
срод кі, што вы зва лі лі ся ў вы ні ку пра-
ве дзе най ап ты мі за цыі. Та кім чы нам, 
«па вы шэн не» ад бы ло ся фак тыч на ў 
рам ках бя гу ча га фі нан са ван ня.

Ча му я НЕ ЛЮБ ЛЮ 
пра фе сію пе да го га?

На стаў ні ца беларускай мовы 
і літаратуры гім на зіі г. Фа ні па ля, 
стар шы ня пяр віч най праф са юз-
най ар га ні за цыі Яні на КІЛ БАС, 
рых ту ю чы ся да пле ну ма, пра вя ла 
не вя лі кае апы тан не ся род во пыт-
ных ка лег і ма ла дых спе цы я ліс таў 
і па пра сі ла апош ніх ар гу мен та ваць 
«плю сы» і «мі ну сы» пе да га гіч най 
пра фе сіі на сён няш нім эта пе. Ся-
род «плю соў» згад ва лі ся ад па чы-
нак ле там, маг чы масць твор ча га 
са ма ўдас ка на лен ня, са ма аду ка цыі 
і са ма рэа лі за цыі, ра дасць ад ста-
ноў чых вы ні каў пра цы (ад пе ра мог 
вуч няў на кон кур сах і алім пі я дах), 
па раў наль на не да ра гія школь ныя 

абе ды і за да валь нен не ад су стрэч 
з ка ле га мі па пра цы і з удзяч ны-
мі вуч ня мі і іх баць ка мі. «Плю соў» 
бы ло толь кі пяць, а вось «мі ну-
саў» — знач на больш. Пе да го гі 
скар дзі лі ся на тое, што вы рас ла 
на груз ка, знач на па вя лі чы ла ся 
коль касць вуч няў у кла сах (да 27 
ча ла век), ад каз насць, ін тэн сіў насць 

ра бо ты, а за ра бот ная пла та фак-
тыч на зні зі ла ся. Боль шасць на стаў-
ні каў пра цу юць без вы хад ных дзён: 
пяць дзён — уро кі, у су бо ту — ар га-
ні за цыя шос та га школьнага дня, а 
ў ня дзе лю трэ ба пра вя раць сшыт кі 
і пі саць пла ны. А ка лі ад па чы ваць? 
А ка лі ёсць сям'я, праб ле мы са зда-
роў ем? Ад на знач ным ар гу мен там 
су праць пе да га гіч най пра фе сіі бы-
ла і па пя ро вая ва ла кі та. На стаў ні кі 
аба вя за ны ўсім: і мі лі цыі, і баль-
ні цы, і ва ен ка ма ту, і гар вы кан ка-
му, і са цы яль най служ бе... І што 
ха рак тэр на: чым больш га во рыц-
ца пра не аб ход насць змян шэн ня 
аб' ёмаў па пя ро вай да ку мен та цыі, 
тым больш яны вы рас та юць.

На стаў ні кі скар дзяц ца, што ад іх 
па тра бу юць пры мя нен ня элект рон-
ных срод каў на ву чан ня на кож ным 
уро ку. Што стаў лен не баць коў да на-
стаў ні каў 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. Коль касць 
гі пер ак тыў ных дзя цей, якія па тра бу-
юць асаб лі вай ува гі на ўро ку і ад ні ма-
юць час у на стаў ні ка і ад на клас ні каў, 
рас це.

Пе ра хіт ры лі 
са мі ся бе

— Праб лем шмат, і яны ча ка юць 
свай го вы ра шэн ня. Ду маю, не па-
мы лю ся, ка лі ска жу, што мно гія пе-
да га гіч ныя ка лек ты вы хва люе так-
са ма не аб ход насць па цвяр джэн ня 
вы шэй шай ква лі фі ка цый най ка тэ-
го рыі. Пры чы на не ў тым, што ня ма 
што па ка заць ці рас ка заць. На стаў-
ні каў пры ні жае са ма пра цэ ду ра. Мы 
не су праць па цвяр джэн ня ка тэ го рыі: 
су час ны на стаў нік па ві нен са ма-

ўдас ка наль вац ца, ці ка віц ца но вы-
мі пе да га гіч ны мі тэх на ло гі я мі, але 
трэ ба ўдас ка наль ваць са му сіс тэ му 
па цвяр джэн ня. Ка лі на стаў нік мае 
ста ноў чыя вы ні кі па пад рых тоў цы 
вуч няў да ЦТ, пе ра мо гі на алім пі я-
дах, кон кур сах, на ву ко ва-прак тыч-
ных кан фе рэн цы ях, ка лі ён дру куе 
свае ме та дыч ныя на быт кі на ста-
рон ках прад мет ных ча со пі саў — гэ-
та і ёсць па цвяр джэн не вы шэй шай 
ка тэ го рыі, дэ ман стра цыя яго во пы-
ту. І атэс та цый ная ка мі сія мо жа пры-
няць ра шэн не — вы зва ліць пе да го га 
ад зда чы эк за ме ну, — пра па на ва ла 
на стаў ні ца з фа ні паль скай гім на зіі. 
— Гэ та цу доў ны сты мул для пра-
цы і, ад на ча со ва, збе ра жэн не ча су 
і нер ваў.

За слу гоў вае ўва гі і на ступ ны 
факт: су час най шко ле, гім на зіі па-
трэб ны вы со ка ква лі фі ка ва ныя пе да-
го гі, якія ства ра юць доб рыя ўмо вы 
для на ву чан ня і вы ха ван ня і, зра-
зу ме ла, та кая пра ца па він на доб ра 
аплач вац ца. Але сён ня роз ні ца ў 
стаў цы па між вы шэй шай і пер шай 
ка тэ го ры яй пры ад ноль ка вым пе-
да га гіч ным ста жы скла дае ўся го... 
70 000 руб лёў! А та рыф ная стаў ка 
ды рэк та ра, кі раў ні ка ўста но вы на-
ват ні жэй шая, чым у на стаў ні ка вы-
шэй шай ка тэ го рыі. Атрым лі ва ец ца, 
чым вы шэй шая ка тэ го рыя і боль шая 
коль касць га дзін, тым мен шая да баў-
ка да за ра бот най пла ты.

— Ін струк цыя аб па рад ку атэс та-
цыі пе да га гіч ных ра бот ні каў вы ра-
шы ла шэ раг пы тан няў, але і праб лем 
на бра ла ся шмат, — за ўва жыў Аляк-
сандр Бой ка. — Асноў най праб ле май 
атэс та цыі за ста юц ца ўсё ж ніз кія па-
ме ры над ба вак за на яў насць ква лі фі-
ка цый най ка тэ го рыі і зу сім ня знач ная 
ды фе рэн цы я цыя гэ тых па ме раў пры 
пры сва ен ні больш вы со кай ква лі фі-
ка цый най ка тэ го рыі.

Уцёкі маладых 
спецыялістаў

Стар шы ня Мін скай га рад ской 
ар га ні за цыі праф са ю за ра бот-
ні каў аду ка цыі і на ву кі Ла ры са 
ВОЛ КА ВА па ве да мі ла, што ў па-
чат ку на ву чаль на га го да праф са юз 
пра вёў ма ні то рынг пра цоў на га ча-
су на стаў ні ка. Вы ні кі ан ке та ван ня 
больш як 100 пе да го гаў свед чаць, 
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? Да не пе да га гіч най дзей нас ці 
пе да го гі за лі чы лі ме ра пры ем ствы 
па ар га ні за цыі хар ча ван ня дзя цей 
у ста ло вай, дзя жур ства па шко ле, 
доб ра ўпа рад ка ван не, афарм лен не, 
пры бі ран не ка бі не таў і тэ ры то рыі, 
збор ма ку ла ту ры і г.д.

— Лі чым не аб ход ным зні зіць не-
нар ма ва ную на груз ку на пе да га гіч-
ных ра бот ні каў, асаб лі ва з улі кам 
па ве лі чэн ня нор маў пе да га гіч най 
на груз кі на стаў ку, і змен шыць па-
пя ро вую ва ла кі ту ва ўста но вах аду-
ка цыі, — пад крэс лі ла Ла ры са Вол-
ка ва.

Між ін шым, ана ліз за ма ца ван ня 
ма ла дых спе цы я ліс таў на пер шых 
пра цоў ных мес цах па каз вае, што з 
кож ным го дам па вя ліч ва ец ца коль-
касць тых, хто зволь ніў ся пас ля двух 
аба вяз ко вых га доў ад пра цоў кі. Ліч бы 
не су ця шаль ныя: за пе ры яд з 2011 
па 2013 год па каз чык зваль нен-
няў у ста ліч най сіс тэ ме аду ка цыі 
па вя лі чыў ся з 41 да 44 пра цэн таў. 
Маг чы ма, гэ та звя за на з тым, што 
праз два га ды пас ля раз мер ка ван ня 
ма ла ды пе да гог страч вае ста тус ма-
ла до га спе цы я ліс та і яго за ра бот ная 
пла та ста но віц ца мен шай амаль на 
10%?

На пра ця гу больш як дзе ся ці 
га доў ра шэн нем Мінск ага га рад-
ско га Са ве та дэ пу та таў ста ліч ным 
пе да го гам аказ ва ец ца са цы яль ная 
пад трым ка ў вы гля дзе што ме сяч-
ных вы плат. Да 10 мая 2012 го да 
па мер да плат ва гаў ся ад 1,5 да 4-х 
ба за вых ве лі чынь. А з 11 мая 2012 
го да ў су вя зі з рос там ба за вай ве-
лі чы ні да 100 ты сяч руб лёў да пла ты 
бы лі ўста ноў ле ны ў фік са ва ных су-
мах — ад 120 да 320 ты сяч руб лёў. 
Па га дзі це ся, роз ні ца ёсць. У су вя зі 
з гэ тым прэ зі ды ум Мінск ага га рад-
ско га ка мі тэ та праф са ю за звяр нуў-
ся да га рад скіх ула даў з прось бай 
пе ра гле дзець ра шэн не і вяр нуц ца 
да ра ней ша га па рад ку вы зна чэн ня 
да плат.

— Ха чу ад зна чыць, што ме на ві та 
аду ка цыя з'яў ля ец ца ла ка ма ты вам 
эка на міч на га і са цы яль на га пра грэ су. 
Дык, мо жа, на ды шоў час звяр нуць 
больш піль ную ўва гу на па трэ бы ра-
бот ні каў аду ка цыі і па вы шэн не прэ-
стыж нас ці пра цы пе да го га? — пад-
су ма ва ла агуль ныя дум кі і на строй 
Ла ры са Вол ка ва.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Ма гi ляў ча нiн Мi ка лай Ва ра пай упэў не ны, 
што та лент ён атры маў як «кам пен са цыю» за стра ча ны зрок

«ПЕ ДА ГО ГАЎ СЛУ ХА ЮЦЬ. АЛЕ ЦІ ЧУ ЮЦЬ?»
Чым больш га во рыц ца 
пра не аб ход насць змян шэн ня 
аб' ёмаў па пя ро вай 
да ку мен та цыі, тым больш яны 
вы рас та юць.

Роз ні ца ў стаў цы па між вы шэй шай і пер шай ка тэ го ры яй 
пры ад ноль ка вым пе да га гіч ным ста жы скла дае ўся го 70 000 
руб лёў. А та рыф ная стаў ка ды рэк та ра, кі раў ні ка ўста но вы, 
на ват ні жэй шая, чым у на стаў ні ка вы шэй шай ка тэ го рыі.

Ёсць на стаў ні кі, якія 
пра цу юць з на груз кай 36 га дзін 
на ты дзень. А не ка то рыя 
кі раў ні кі ўста ноў вы му ша ны 
пра па ноў ваць на стаў ні ку 
на груз ку да 40 га дзін!

«Пры за ме не ма дэ ма 
ў пры сут нас ці аба не нта 

афарм ля ец ца акт 
пры ём кі-пе ра да чы»
Жы хар ка вёс кі Мі ле ві чы Жыт ка-
віц ка га ра ё на Але на Мі хай лаў на 
Ка то віч па скар дзі ла ся ў рэ дак цыю 
на тое, што ў яе до ма тэ ле ба чан-
не ZALA не пра цуе ўжо ты дзень. 
Прак тыч на з пер шых слоў за яў ні-
ца па ча ла... пла каць. Так нер ва вац-
ца з-за та го, што ты дзень нель га 
гля дзець тэ ле ві зар? Не пры ем на, 
без умоў на, але ўсё ж, па га дзі це-
ся, сі ту а цыя не вар тая слёз. Ад-
нак, кры ху су па ко іў шы ся, Але на 
Мі хай лаў на на рэш це па тлу ма чы ла 
са праўд ную пры чы ну тры во гі.

Вы свет лі ла ся, што дзіця-сту дэнт 
пры яз джае на вы хад ныя ў баць коў скі 
дом, ад нак па ра лель на да піс вае свае 
ра бо ты па ву чо бе, якія трэ ба да сы-
лаць у на ву чаль ную ўста но ву. А як, 
ка лі су вя зі ня ма? Так ужо зда ры ла ся 
ў ад ны вы хад ныя, на пе ра дзе — дру гія 
(за яў ні ца тэ ле фа на ва ла ў рэ дак цыю ў 
пят ні цу. — С.Р.).

Але на Мі хай лаў на рас ка за ла, што 
не каль кі ра зоў ман цёр спра ба ваў ра за-
брац ца з пры стаў кай, ад нак ад ра ман та-
ваць так і не змог. У вы ні ку вяс коў цам 
ска за лі, што яе трэ ба мя няць, дзе ля ча-
го са ма стой на ехаць у рай цэнтр.

— Ма ла та го, што гэ та за 80 кі ла-
мет раў ад на шай вёс кі, дык і ска за лі ж 
за вез ці гэ тую пры стаў ку ў пят ні цу. На-
пе ра дзе — вы хад ныя, хто ёй там бу дзе 
зай мац ца? — пы та ла ся жан чы на.

Ка лі мы на рэш це здо ле лі звя зац ца 
з на мес ні кам на чаль ні ка Жыт ка віц ка га 
ра ён на га вуз ла элект ра су вя зі Аляк се ем 
Ці цян ко вым, вы пра віць сі ту а цыю ў той 
жа са мы дзень ужо бы ло не маг чы ма з 
аб' ек тыў ных пры чы н. У цэ лым Аляк сей 
Ана толь е віч па тлу ма чыў на ступ нае.

— Спра ва ў тым, што пры стаў ка-ма-
дэм да ец ца аба не нту на час ка ры стан-
ня. Ка лі яна вы хо дзіць са строю, му сіць 
быць за ме не на. Але для гэ та га трэ ба 
афор міць акт пры ём кі-пе ра да чы ма ё-
мас ці: ска са ваць па пя рэд ні да га вор, 
пад пі саць но вы, ку ды ўно сіц ца ну мар 
пры стаў кі. Дзе ля гэ та га і па трэб на аса-
біс тая пры сут насць аба не нта, — ска заў 
на мес нік на чаль ні ка ра ён на га вуз ла 
элект ра су вя зі. І па абя цаў ра за брац ца 
ў сі ту а цыі больш дэ та лё ва з па чат кам 
но ва га пра цоў на га тыд ня.

У па ня дзе лак Аляк сей Ці цян коў, як 
і да маў ля лі ся, звя заў ся з рэ дак цы яй. 
Па вод ле яго слоў, сі ту а цыя ўсклад ні ла-
ся тым, што на ша за яў ні ца з па ня дзел-
ка... з'е ха ла па сва іх спра вах на пэў ны 
час. Тым не менш жан чы на па кі ну ла 
ну ма ры тэ ле фо наў сва я коў, якія па він-
ны да па маг чы тра піць ра бот ні кам вуз-
ла элект ра су вя зі ў яе жыл лё. Аляк сей 
Ана толь е віч па абя цаў звя зац ца з імі і 
па спра ба ваць да мо віц ца на конт гэ та га 
ця гам блі жэй шых дзён.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.


