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У рэ дак цыю га зе ты з прось бай 
да па маг чы даць ад ка зы на яе 
пы тан ні звяр ну ла ся жы хар ка 
вёс кі Це ра бу ты Ста ра да рож-
ска га ра ё на Га лі на Кан стан ці-
наў на Ка цяк. Жан чы на пра цуе 
ў гас па дар цы «Про фі таг ра», 
мае ма лое дзі ця. За яў ні ца па-
скар дзі ла ся на ма лы за ро бак. 
Па вод ле яе слоў, што ме сяц 
вы хо дзіць не больш за 1,5 
міль ё на руб лёў. «Толь кі не як 
ле там, пра цу ю чы без вы хад-
ных, атры ма ла 4 міль ё ны».

— Я да гля даю ця лят 6-12 ме ся-
цаў і 12-18 ме ся цаў. Агу лам у двух 
хля вах вы хо дзіць 430-450 га лоў. 
Пра ца вель мі цяж кая: ва ду на лі ва-
ем са мі, цю кі но сім са мі. Ка лі ідзе 
чыст ка ад гною, ад ных толь кі ва-
ро таў — у па мяш кан нях і па-за імі 
— да во дзіц ца ад чы няць і за чы няць 
аж но 36! За ме сяц са мі раз гру жа ем 
толь кі ад ной му кі 12 тон! А коль кі 
яшчэ со лі, па трэб най ця лят кам?! 
Пра сі ла ў га лоў на га заа тэх ні ка даць 
па ма га та га — не да юць. Звяр та ла-
ся да га лоў на га эка на міс та на конт 
ма ло га за роб ку, так са ма ад ка зу па 
сут нас ці не атры ма ла. Да па ма жы це 
ра за брац ца, ча му так ма ла пла цяць 
пры та кім аб' ёме ра бо ты? — пра сі-
ла за яў ні ца.

Рэ дак цыя га зе ты звяр ну ла ся ва 
ўпраў лен не сель скай гас па дар кі і 
хар ча ван ня Ста ра да рож ска га рай-
вы кан ка ма. За пыт Га лі ны Ка цяк 
быў раз гле джа ны, і ў вы ні ку мы 
атры ма лі пад ра бяз ны ад каз на ступ-
на га змес ту.

«Та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад-
каз нас цю «Про фі таг ра» з'яў ля ец ца 
сель ска гас па дар чым прад пры ем-
ствам, пад ве да мас ным ар га ні за цыі-
ін вес та ру — за меж на му прад пры-
ем ству (ЗП) «Па ры са вІн вест». Ма ю-
чы ста тус га лаў ной ар га ні за цыі, ЗП 
«Па ры са вІн вест» што год да во дзіць 
да ТАА «Про фі таг ра» лі міт фон ду 
апла ты пра цы і ўзгад няе та рыф ную 
стаў ку пер ша га раз ра ду, зы хо дзя чы 
з ча го раз ліч ва юц ца рас цэн кі па ві-
дах ра бот у жы вё ла га доў лі і рас лі-
на вод стве. Па ста не на 1 сту дзе ня 
2014 го да ў гас па дар цы дзей ні чае 
та рыф ная стаў ка пер ша га раз ра ду 
ў па ме ры 240 ты сяч руб лёў (пры ве-
лі чы ні, вы зна ча най ура дам Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, у 260 ты сяч руб лёў). 

Та му, ня гле дзя чы на са мы вы со кі 
ся род гас па да рак ра ё на ўзро вень 
эфек тыў нас ці (пра дук цый насць 
пра цы — 240,3 міль ё на руб лёў на 
ад на го ра бот ні ка; вы руч ка на ад на-
го пра цу ю ча га — 289,4 міль ё на руб-
лёў; рэн та бель насць про да жу — 35 
пра цэн таў), ся рэд ні за ро бак у ТАА 
«Про фі таг ра» па вы ні ках 2013 го-
да склаў 3 574 ты сячы руб лёў пры 
ра ён ным па каз чы ку 4 003 ты сячы 
руб лёў.

Ад нос на ўмоў пра цы жы вё ла во-
да Ка цяк Г.К. з вы ез дам на мес ца 
ўста ноў ле на, што ві ды ра бот, пе ра-
лі ча ныя за яў ні цай (па ен не жы вё лы, 
раз да ча кан цэнт ра таў, на паў нен не 
скры нак сол лю, ад крыц цё ва ро таў 
для ачыст кі хля ва ад гною і іх за-
крыц цё пас ля ачыст кі) ува хо дзяць 
у ко ла аба вяз каў жы вё ла во да на 
гэ тым пра цоў ным мес цы. Аб' ём вы-
ка нан ня ўка за ных ра бот на дзвюх 
гру пах ця лу шак (пе ры я ду 6-12 ме-
ся цаў і звыш 12 ме ся цаў) па ча се, 
які вы дат коў ва ец ца, не пе ра вы шае 
7 га дзін за дзень, што ад люст роў ва-
ец ца ў та бе лі ўлі ку ра бо ча га ча су. 
Раз да ча тра вя ных кар моў, а так са-
ма пад сці лан не ця лу шак са ло май 
ажыц цяў ля юц ца ме ха ні за ва на — 
без удзе лу да гляд чы цы.

За ра бот ная пла та на до гля дзе 
ця лу шак у ТАА «Про фі таг ра» на-
ліч ва ец ца, зы хо дзя чы з рас цэ нак 
за аб' ём пры баў лен ня ў ва зе. На 
ма лод шай гру пе (пе ры яд 6-12 ме-
ся цаў) з 1 кра са ві ка 2013 г. дзей-
ні ча лі рас цэн кі за 1 кг пры баў лен-
ня ў ва зе пры ся рэд ня су тач ных 
пры ва гах: да 650 гра маў — 300 
руб лёў, звыш 650 гра маў — 420 
руб лёў. З 1 мая 2013 г. яны бы лі 
пе ра гле джа ны ў бок па вя лі чэн ня: 
да 650 гра маў — 420 руб лёў, звыш 
650 гра маў — 500 руб лёў за 1 кг 
пры баў лен ня ў ва зе. На гру пе ця-
лу шак пе ры я ду ўтры ман ня звыш 
12 ме ся цаў дзей ні ча юць рас цэн кі 
за 1 кг пры баў лен ня ў ва зе пры 
ся рэд ня су тач ных пры ва гах: да 600 
гра маў — 250 руб лёў, звыш 600 
гра маў — 350 руб лёў. У за леж нас-
ці ад та го, які вы нік быў атры ма-
ны за ме сяц на до гля дзе ця лу шак 
абедз вюх груп, бы ла на лі ча на за-
ра бот ная пла та.

Так, у кра са ві ку (пер шым ме ся-
цы па ста ян най ра бо ты Ка цяк Г.К. 
на до гля дзе 2 груп ця лу шак) бы-

ло атры ма на за 26 пра цоў ных дзён 
4,5 то ны пры баў лен ня ў ва зе і на лі-
ча на па пры ня тых та ды рас цэн ках 
1 655,3 ты ся чы руб лёў. У жніў ні 
пры леп шым вы ні ку пра цы (7,3 то-
ны пры баў лен ня ў ва зе за 31 ра бо-
чы дзень) на лі ча ны за ро бак скла-
даў ужо 3 588,1 ты ся чы руб лёў, а ў 
ве рас ні — ад па вед на 5 388 ты сяч 
руб лёў за 8,4 то ны пры баў лен ня ў 
ва зе пры 30 ра бо чых днях. Ка лі ж у 
снеж ні да гляд чы ца ме ла толь кі 19 
ра бо чых дзён (апроч та го, 6 дзён — 
баль ніч ны) і на яе гру пах ця лу шак 
атры ма на 3,038 то ны пры баў лен ня 
ў ва зе, дык і зар пла та на лі ча на ў 
мен шым па ме ры — 2 124,5 ты сячы 
руб лёў.

За ад пра ца ва ны на па ста ян най 
асно ве пе ры яд у якас ці жы вё ла-
во да на до гля дзе ця лу шак (кра-
са вік—сне жань 2013 го да) ся рэд-
ні на лі ча ны за ро бак Ка цяк Г.К. 
склаў 2 568 ты сяч руб лёў пры ся-
рэд ня су тач ных пры ва гах жы вё лы 
490 гра маў. Для па раў на ння: ся-
рэд няя пра дук цый насць жы вё лы 
на да га доў ван ні і ад кор ме ў ТАА 
«Про фі таг ра» за год за бяс пе ча на 
на ўзроў ні 632 гра мы, а ў да гляд-
чы каў ма лад ня ку буй ной ра га тай 
жы вё лы ся рэд ні за ро бак склаў 
3 013 ты сяч руб лёў. У цэ лым па 
гас па дар ках ра ё на на лі ча ная за-
ра бот ная пла та зга да най ка тэ го-
рыі ра бот ні каў у 2013 го дзе скла ла 
3 524 ты ся чы руб лёў.

Та кім чы нам, ві ды ра бот, што 
вы кон ва лі ся на ра бо чым мес цы 
Ка цяк Г.К., ува хо дзяць у ко ла яе 
аба вяз каў пры до гля дзе жы вё лы 
і па пра цяг лас ці не пе ра вы ша юць 
рам кі 7-га дзін на га ра бо ча га дня. 
За ра бот ная пла та на лі ча на згод на 
з пры ня ты мі ў гас па дар цы ўмо ва-
мі апла ты пра цы ў за леж нас ці ад 
атры ма на га пры баў лен ня ця лу шак 
у ва зе. А не вы со кі ўзро вень на лі ча-
на га за роб ку аб умоў ле ны як суб' ек-
тыў ны мі фак та ра мі — не атры ман-
нем да гляд чы цай пра дук цый нас ці 
ця лу шак на тэх на ла гіч ным уз роў ні 
(600-650 гра маў), так і звя за ны з 
аб' ек тыў ны мі пры чы на мі — ніз кай 
та рыф най стаў кай пер ша га раз ра ду 
і лі мі та ван нем га да вой су мы фон ду 
за ра бот най пла ты гас па дар кі з бо-
ку ар га ні за цыі-ін вес та ра ЗП «Па ры-
сав- Ін вест».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ва кол ад ны за гад кі
Гром не ча ка на пра гры меў 

ле тась. Праз 23 з па ло вай га ды 
пас ля за ся лен ня Над зеі Вол ка-
вай ЖРЭА не ча ка на па да ло на 
пен сі я нер ку ў суд. У іс ку ка му-
наль ні кі па тра ба ва лі вы ся лен ня 
жан чы ны з ква тэ ры. Пад ста ва 
— пен сі я нер ка, якая жыве ў ква-
тэ ры, пе ра шка джае ка рыс тац ца 
ёй па пры зна чэн ні — у якас ці ка-
ля сач най.

Пад час су до ва га раз бо ру 
вы яві ла ся ад на вель мі ці ка вая 
ака ліч насць. Ака за ла ся, што 
па мяш кан не, у якім з 1990 го да 
жы ве На дзея Вол ка ва, уво гу-
ле не за рэ гіст ра ва на ў адзі ным 
дзяр жаў ным рэ ест ры не ру хо май 
ма ё мас ці, пра воў на яе і здзе-
лак з ёй. Звест кі ў да чы нен ні да 
на зва на га па мяш кан ня ад сут-
ні ча юць. Але, тым не менш, на 
ква тэ ру за ве дзе ны аса бо вы ра-
ху нак, у якім чор ным па бе лым 
па зна ча ны ста тус па мяш кан ня: 
служ бо вая ква тэ ра. Пад ста вай 
для за ся лен ня стаў ор дар ад 
19 лю та га 1990 го да. Па ка за ны ў 
ім на ват мет раж ква тэ ры: 25 мет-
раў агуль най пло шчы і 11 — жы-
лой. І на ват штамп аб рэ гіст ра цыі 
ў паш пар це свед чыць: жан чы на 
жы ве тут.

Пра гэ та ж фак тыч на свед-
чыць на ступ ная вы трым ка з 
ма ты ва цый най част кі ра шэн ня 
су да: «з па да дзе най ар хіў най вы-
піс кі ра шэн ня вы кан ка ма Мас-
коў ска га рай са ве та на род ных 
дэ пу та таў ад 23 сту дзе ня 1990 
го да ста но віц ца зра зу ме ла, што 
гэ тым ра шэн нем бы лі за цвер-
джа ны спі сы на пра да стаў лен-
не служ бо вай жы лой пло шчы 
ЖРЭА Мас коў ска га ра ё на, у тым 
лі ку і на Вол ка ву Н.А.»

Атры ма ла ся, па сут нас ці, 
па ра дак саль ная рэч. У 1990 го-
дзе гэ тае па мяш кан не лі чы ла ся 
служ бо вым жы лым, што і за-
цвер джа на ў вы піс цы з ар хіў на га 
да ку мен та, на якую спа сы лаў ся 
суд. А вось у афі цый ным ад ка зе 
з ад мі ніст ра цыі Мас коў ска га ра-
ё на Мін ска за под пі сам на мес ні-
ка кі раў ні ка Анд рэя Сус лян ко ва, 
атры ма ным рэ дак цы яй, пра пі-
са на: па мяш кан не, якое зай мае 
На дзея Вол ка ва, — не жы лое. У 
ін шым ад ка зе, які ра ней прый-
шоў на ад рас пен сі я нер кі, ска-
за на, што ор дар быў вы да дзе-
ны ў 1990 го дзе з па ру шэн нем 
дзей на га за ка на даў ства. Па ла-
жэн ні, як ба чым, дыя мет раль на 
су праць лег лыя. Хто ж да па мо жа 
раз гадаць гэ ты най скла да ней шы 
рэ бус?

Не ўда ло ся Над зеі Вол ка вай і 
пры ва ты за ваць ква тэр ку. Перш 

чым гэ та зра біць, трэ ба на даць 
ко ліш няй ка ля сач най ста тус жы-
ло га па мяш кан ня. Але для гэ та га 
эле мен тар на не ха пае квад рат-
ных мет раў.

— Перш за ўсё, яно не ад-
па вя дае тэх ніч ным па тра ба-
ван ням, якія прад' яў ля юц ца да 
жы лых па мяш кан няў, — па ве-
да міў ды рэк тар ЖРЭА Мас коў-
ска га ра ё на г. Мін ска Дзміт рый 
Ша шок. — Згод на з імі, пло шча 
па коя му сіць быць не мен шай за 
14 квад рат ных мет раў. Гэ тае ж 
па мяш кан не мае жы лую пло шчу 
па ме рам уся го ў 11,2 квад рат-
нага мет ра.

Па тра ба ван ні ка му наль ні каў 
аб вы ся лен ні пен сі я нер кі су дом 
за да во ле ны не бы лі. З да па-
мо гай Але ны Рах мань ко жыт ло 
Над зеі Вол ка вай па кры се кас ме-
тыч на ра ман та ва ла ся. На сце нах 
з'я ві лі ся но выя шпа ле ры, па бе-
ле на столь. За мя ні лі і не шмат лі-
кія ра зет кі.

— Сціп лы ра монт па ста ян на 
ад клад ваў ся. Род ных у мя не ня-
ма, я вы хоў ва ла ся ў дзі ця чым 
до ме. З сям' ёй так са ма не скла-
ла ся. Пен сія ў мя не не вя лі кая 
— на ват да двух міль ё наў не да-
цяг вае. А яшчэ ж трэ ба апла ціць 
ка му наль ныя па слу гі, ку піць ежу. 
Дзе тут ра монт за свой кошт ра-
біць? Дзя куй доб рым лю дзям, 
што да па ма га юць мне, не кі да-
юць ста рую. Мы з Але най зям-
ляч кі, абедз ве з Бя гомль шчы ны. 
Та му ў вя лі кім го ра дзе імк нём ся 
тры мац ца ад на ад ной. Я ад на, 
за сту піц ца за мя не больш ня ма 
ка му... — га во рыць На дзея Вол-
ка ва.

Праб ле ма 
за ма ро жа на?

Роз ныя да ку мен ты аб вя шча-
юць роз ныя ста ту сы ад на го і та-
го ж па мяш кан ня. Та кім чы нам 
праб ле ма, па сут нас ці, не вы чар-
па на. Яна хут чэй за ма ро жа на. 
А вы ра шыць яе мож на толь кі 
пас ля та го, як бу дзе раз га да ны 
рэ бус з усі мі да ку мен та мі, у якіх 
па зна ча ны ста тус ко ліш няй ка-
ля сач най...

— На даць не жы ло му па мяш-
кан ню ста тус жы ло га мож на, 
— га во рыць ад ва кат Мін скай 
аб лас ной юры дыч най кан суль-
та цыі №3 Іры на КА ЛІ НІ НА. — 
Гэ ты па ра дак рэг ла мен ту ец ца 
ар ты ку лам 21 Жыл лё ва га ко дэк-
са Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Яно му-
сіць ад па вя даць вы зна ча ным для 
пра жы ван ня са ні тар ным і тэх ніч-
ным па тра ба ван ням. Ра шэн не аб 
гэ тым вы но сіць ра ён ны ці га рад-
скі вы ка наў чы ка мі тэт або мяс-

цо вая ад мі ніст ра цыя ў 
го ра дзе. Пад ста вай ста-
но віц ца за ява яго ўлас ні-

ка. Ад нак за ка на даў чы мі ак та мі 
мо гуць быць пра ду гле джа ны і ін-
шыя вы пад кі пе ра во ду не жы ло га 
па мяш кан ня ў жы лое.

Але для поў на га вы ра шэн ня 
праб ле мы па да дзе най ін фар-
ма цыі, на жаль, не ха пае. Трэ-
ба пра са чыць усю «гіс то рыю» 
гэ та га па мяш кан ня, як той ка-
заў, ад Ада ма — ад мо ман ту 
зда чы до ма ў экс плу а та цыю, 
каб вы зна чыць мо мант з'яў лен-
ня ра зы хо джан ня ў да ку мен тах 
звес так аб ста ту се спрэч най 
ква тэ ры. Вы свет ліць, да яко га 
фон ду на ле жа ла гэ та па мяш-
кан не, хто пры маў ра шэн не аб 
на дан ні яму ста ту су служ бо-
ва га жы ло га, ці да ва лі на гэ-
та зго ду ад па вед ныя ор га ны 
ўла ды. А для гэ та га, у сваю 
чар гу, не аб ход на вы ву чыць 
шэ раг да ку мен таў, мно гія з 
якіх ця пер, хут чэй за ўсё, зна-
хо дзяц ца ў ар хі ве. Да та го ж не 
трэ ба за бы вац ца, што жыл лё-
вае за ка на даў ства за апош нія 
трыц цаць га доў кар ды наль на 
мя ня ла ся не каль кі ра зоў...

Ка нец ту нэ ля 
як быц цам бліз ка. 
Ад нак ці свят ло там?

Ад мі ніст ра цыя Мас коў ска га 
ра ё на ста лі цы вы ра шы ла ў мі-
ну лым снеж ні ад на віць Над зею 
Вол ка ву на ўлі ку ма ю чых па трэ-
бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў 
на агуль ных пад ста вах. Але тут 
паў ста юць ін шыя пы тан ні — як 
хут ка бу дзе ру хац ца чар га і хто 
вы дат куе не аб ход ную су му на 
но вае жыл лё? Як ка заў не за-
быў ны Казь ма Прут коў, трэ ба 
гля дзець у ко рань. Па сут нас-
ці, уся гэ тая гіс то рыя па ча ла ся 
з-за та го, што хтось ці ка лісь ці 
да пус ціў фа таль ныя не дак лад-
нас ці і ра зы хо джан ні ў да ку мен-
тах на па мяш кан не. Кроп ку тут 
ста віць па куль што заў час на. 
Та му «Звяз да» бу дзе ўваж лі ва 
са чыць за да лей шым раз віц цём 
па дзей.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Знай сці па трэб ныя ар гу мен ты 
— ня прос тая за да ча на ват для во-
пыт на га на стаў ні ка. Між ін шым, 
удзель ні ка мі бліц-тур ні ру на сцэ не 
бы лі ма ла дыя пе да го гі, якія яшчэ 
толь кі па чы на юць спа сці гаць азы 
пе да га гіч най пра фе сіі. А за дач кі 
сы па лі ся на іх ад на скла да ней-
шая за дру гую. Як пра вес ці агі-
та цый ную ра бо ту з баць ка мі так, 
каб вы ка наць «спу шча нае» звер-
ху рас па ра джэн не і не са рваць 
за пла на ва ную «доб ра ах вот ную 
ак цыю»? Як пе ра ка наць стар ша-
клас ні цу ад мо віц ца ад вы ка ры-
стан ня да ра гой кас ме ты кі, ка лі яе 
баць кі не ма юць ні чо га су праць 
«бяс крыўд на га за хап лен ня» сва-
ёй дач кі? Як су па ко іць агрэ сіў на 
на стро е ную ма ці вуч ня, што абу-
ра ец ца «не спра вяд лі ва ніз кі мі» 
ад зна ка мі сы на? А як «за ма ніць» 
у шко лу баць ку вуч ня, ка лі той ка-
тэ га рыч на ад маў ля ец ца ад удзе лу 
ў баць коў скіх схо дах па пры чы не 
сва ёй па ста ян най за ня тас ці? З 
ней кі мі за дан ня мі ма ла дыя пе да-
го гі спра ві лі ся па спя хо ва, з ней кі-
мі — толь кі част ко ва, а «ключ» да 
не ка то рых так і не знай шлі. Та му 
па ра ды экс пер та, у ро лі яко га вы-
сту паў док тар псі ха ла гіч ных на-
вук, пра фе сар Ула дзі мір Ян чук, 
бы лі для іх вель мі ка рыс ны мі. 
Дэ кан фа куль тэ та пра фе сій на га 
раз віц ця спе цы я ліс таў Ака дэ міі 
пас ля дып лом най аду ка цыі тлу-
ма чыў ма ла дым на стаў ні кам, як 
год на вый сці са скла да на га ста-
но ві шча, як не па крыў дзіць ні вуч-
ня, ні баць коў, як пе ра ка наць іх, 
зра біў шы сва і мі са юз ні ка мі.

Вы мі ра ючы від?
Што ад ра зу кі да ла ся на фес-

ты ва лі ў во чы, дык гэ та вя лі кая 
коль касць ся род яго ўдзель ні каў 
пе да го гаў-муж чын, што шчы ра 
ка жу чы, не зу сім ха рак тэр на для 
на шых школ. Мож на ска заць, што 
муж чы на ў пе да го гі цы — гэ та від, 
які вы мі рае. Ка лі ў Мін скай воб-
лас ці скла лі парт рэт ма ла до га пе-
да го га, вы свет лі ла ся, што ся род 
ма ла дых школь ных на стаў ні каў 
уся го 12% муж чын. А коль кі іх за-
ста нец ца на «пры школь най ар бі-
це» праз год—два, ка лі ад пра цоў-
ка па раз мер ка ван ні за вер шыц-
ца ці ка лі муж чы ну да вя дзец ца 
ўтрым лі ваць сваю сям'ю?

Але фес ты валь — гэ та най-

перш свя та, дзе пра буд ні школь-
ных на стаў ні каў мож на ве се ла 
і трап на жар та ваць і зры ваць 
апла дыс мен ты за лы, якая ра зу-
мее ця бе лі та раль на з паў сло ва. 
«Праб ле мы ў аса біс тым жыц ці? 
Ідзі пра ца ваць у шко лу. Ні я ка га 
аса біс та га жыц ця — ні я кіх праб-
лем». «Ве ды ў нас да юць бяс плат-
на. А ці мно га да юць?»

Збор ная ка ман да ма ла дых 
пе да го гаў Го мель скай воб лас ці 
іра ніч на абы гра ла на сцэ не ўсе 
амп луа су час на га на стаў ні ка, яко-
му да во дзіц ца быць ад на ча со ва і 
мас та ком-афар мі це лем, і са цы-
яль ным ра бот ні кам, і псі хо ла гам, 
і ар га ні за та рам, і мед ра бот ні кам, 
і эк скур са во дам, і спарт сме нам, і 
бар дам, і паэ там, і вы ка наў цам, і 
ак цё рам, і рэ жы сё рам, і па жар-
ным, і ку ха рам... «Што ні ска жуць, 
здзейс ніць змог усё ма гут ны пе-
да гог!»

Ма ла дыя пе да го гі ста лі цы зла-
дзі лі на сцэ не са праўд нае шоу: 
«пле мя пе да го гаў» пе ра да ва ла 
на шчад кам 10 за ко наў пе да га-
гіч най пра фе сіі.

«Ня хай дзе ці твае ча ка юць на-
стаў ні ка свай го, як пту ша ня ты ў 
ха лод ным гняз дзе. Пры ходзь да 
іх на ўрок з ежай для ро зу му. Не 
ля ці на ўрок з пус тым ро там. Каб 
ву чыць, трэ ба са мо му быць ву-
чо ным».

«Ня хай сі ла льва, ся бар мой, 
ава ло дае ро зу мам і сэр цам тва ім, 
толь кі са ма га сме ла га і ўпэў не на-
га звя ра пры зна юць ца ром сва ім. 
Цар ствуй, але не па нуй, каб са мы 
сла бы мог прый сці да ця бе і звяр-
нуц ца па да па мо гу»,

«Стань усім апо рай, будзь 
са мым хіт рым і імк лі вым у зграі 
сва ёй».

Ну, а пес ня «О, бо жа, які на-
стаў нік!», па кла дзе ная на ме ло-
дыю ле таш ня га хі та, і ўво гу ле мае 
ўсе шан цы стань гім нам ма ла дых 
пе да го гаў.

Пра ца го лік і аль тру іст
Прад стаў ні кі Мін скай воб лас ці 

прэ зен та ва лі на фес ты ва лі ка лек-
тыў ны парт рэт ма ла до га пе да го-
га. Ся рэд ні ўзрост — 23,095 го-
да. Ся рэд ні па мер на гі — 38,047. 
Ся рэд ні за ро бак — 2,89 млн руб-
лёў. Ся рэд няя ву чэб ная на груз-
ка — 25,476 га дзін на ты дзень. 
За хап лен ні — чы тан не кніг, ёга, 
дрэ сі роў ка са ба кі, пі ла тэс, ванд-
роў кі, та пі я рый з сур вэ так, спе вы 
ў ду шы і не толь кі... Усе ма ла дыя 
на стаў ні кі Мін шчы ны з'яў ля юц ца 
пра су ну ты мі ка рыс таль ні ка мі пер-
са наль ных кам п'ю та раў. 24% уме-
юць пра ца ваць з ін тэр ак тыў най 
дош кай. Хто-ні хто «за блы таў ся ў 
са цы яль ных сет ках».

Ці ка вы мі зда юц ца ад ка зы ма-
ла дых на стаў ні каў на конт ба чан ня 
ся бе ў пе да го гі цы. На іх дум ку, 
на стаў нік — гэ та вы ха валь нік, 

та ва рыш, веч ны ву чань, ак цёр, 
ад кры ва льнік, мі сі я нер, муд рэц, 
пра ца го лік, ін тэ лі гент, нянь ка, 
аль тру іст, фі лант роп, скульп тар, 
аб слу га, баць ка, ка ман дзір і эта-
лон цярп лі вас ці.

На ра бо ту на стаў ні кам ма ла-
дых спе цы я ліс таў на тхні ла: ма ра 
дзя цін ства (8%), лю бі мыя на стаў-
ні кі (24%), лю боў да дзя цей (20%), 
вы пад ко васць (12%), про філь нае 
на ву чан не (16%). Але 8% пры зна-
лі ся, што ўво гу ле не збі ра лі ся ста-
на віц ца на стаў ні ка мі.

«Ці пла ну е це вы за стац ца ў 
аду ка цыі?» — па ці ка ві лі ся ў мо-
ла дзі. «Не пла ную» — ад ка за лі 
5% апы та ных. «Яшчэ не вы ра-
шыў» — 30%. «Не каль кі га доў, 
а да лей па аб ста ві нах» — 30%. 
«Ка лі ў аду ка цыі штось ці зме ніц-
ца ў леп шы бок, то доў га» — 25%. 
«Да пен сіі» — 10%.

Ад кі раў ніц тва ма ла дыя пе да го-
гі ча ка юць: ча ла ве ча га стаў лен ня, 
цярп лі вас ці і па ва гі, ра зу мен ня і ла-
яль нас ці, ма тэ ры яль най пад трым кі, 
«ад кры тас ці да ма іх ідэй», «каб ды-
рэк тар не на гру жаў мя не». Але ёсць і 
та кія, якія ні на што не спа дзя юц ца.

«Ка лі б бы ла маг чы масць, 
што б вы ска за лі мі ніст ру аду-
ка цыі?» — «Па пя ро вая ра бо та 
за бі рае час ад зно сін з дзець мі», 
«Што мне ра біць, ка лі на ват не ка-
то рыя ка ле гі пра па ну юць ад пра-
ца ваць і знай сці больш вы со ка-
аплат ную ра бо ту?», «Пад тры май-
це прэ стыж пра фе сіі пе да го га, у 
тым лі ку і ма тэ ры яль на».

Каб не збег лі
Аб прэ сты жы пра фе сіі пе да-

го га і мі сіі на стаў ні ка раз ва жа ла 

і за слу жа ны ра бот нік аду ка цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пе да гог 
з больш чым паў ве ка вым ста-
жам, кі раў нік рэс пуб лі кан скіх 
іна ва цый ных пра ек таў Ган на 
ДА БРЫ НЕЎ СКАЯ:

— На ша з ва мі пра фе сія — уні-
каль ная: яна са мая га лоў ная, са-
мая твор чая, са мая цяж кая, са мая 
нер во вая і бяз лі тас ная, са мая не-
бяс печ ная, са мая вы са ка род ная і 
ўдзяч ная, са мая ін тэ ле кту аль ная і 
ра ман тыч ная. Па на пру жа нас ці ра-
бо ту на стаў ні ка мож на па раў наць з 
ра бо тай авія дыс пет ча ра моц на за-
гру жа на га між на род на га аэ ра пор та 
ў цяж кіх ме тэа ўмо вах: то ўзлёт, то 
па сад ка; то даж джы, то ту ман.

Ад на стаў ні ка вель мі мно га га 
ча ка юць. Яшчэ фі ло саф Пла тон 
ка заў: ка лі ша вец бу дзе дрэн ным 
май страм, то дзяр жа ва ад гэ та га не 
па цер піць, а вось ка лі гра ма дзян бу-
дуць вы хоў ваць дрэн ныя, не да свед-
ча ныя на стаў ні кі, то мы па цер пім ад 
гэ та га ўсе. Дык ці мо жа быць не-
прэ стыж най пра фе сія на стаў ні ка? 
Хто і што ро біць яе прэ стыж най? 
Прэ стыж най яе ро бяць перш за ўсё 
лю дзі, якія вы кон ва юць са мую важ-
ную мі сію на Зям лі. Ад нас з ва мі 
за ле жыць вель мі шмат. І па мы ляц-
ца мы пра ва не ма ем. На поў ніць 
жыц цё сэн сам — мі сія на стаў ні ка. 
І толь кі ка лі мы да б'ём ся, каб у пе-
да га гіч ныя ВНУ пай шлі са мыя та-
ле на ві тыя, са мыя адо ра ныя, са мыя 
доб рыя лю дзі з вы со кім ду хоў ным 
і асо бас ным па тэн цы я лам, та ды і 
змо жам ска заць, што сваю мі сію 
вы ка на лі цал кам. За да ча на стаў ні-
ка — вы рас ціць дру го га на стаў ні ка. 
Са мае га лоў нае, каб вы не зба я-
лі ся і не ўцяк лі. Толь кі ад да насць 
пра фе сіі і жа дан не ёй ад па вя даць 
да па мо жа вам стаць шчас лі вы мі і 
па спя хо вы мі на стаў ні ка мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
Фо та аў та ра
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Сён ня мы ад каз ва ем на пы-
тан ні на шых чы та чоў. Жы-
хар Мін ска па ці ка віў ся, ці 
маг чы ма не як «пе ра кі нуць» 
гро шы з ад ной аплат най 
карт кі на ін шую (на прык лад 
муж — жон цы). А жан чы на 
з Брэс та па пра сі ла рас-
ка заць пра пад клю чэн-
не да ін тэр нэт-бан кін гу 
і пра тое, на коль кі вы-
гад на ім ка рыс тац ца, 
ка лі не ро біш у ім шмат 
апе ра цый (бо за па-
слу гу трэ ба пла ціць). 
Па абод вух пы тан нях 
тлу ма чэн ні дае наш 
экс перт Але на ЛА ГУ НІ-
НА, на чаль нік упраў лен ня 
раз віц ця Раз лі ко ва га цэнт ра плас ты ка вых 
кар так Бе ла рус бан ка.

Пе ра вод гро шай за се кун ды
«У лі ку пе ра ваг, якія дае вы ка ры стан не бан каў-

скай аплат най карт кі, — маг чы масць здзяйс няць 
і атрым лі ваць ім гнен ныя гра шо выя пе ра во ды, — 
рас па вя дае спе цы я ліст. — Умо вы вы ка ры стан ня 
та ко га сэр ві су, у тым лі ку па ме ры ка мі сій за пе ра-
вод, ад роз ні ва юц ца ў роз ных бан ках. Тры маль ні кі 
кар так Бе ла рус бан ка, на прык лад, сён ня мо гуць 
пе ра вес ці гра шо выя срод кі ін ша му тры маль ні ку та-
кой жа карт кі ў ін фа кі ёс ках і бан ка ма тах вы шэй зга-
да най фі нан са вай уста но вы, а так са ма з вы ка ры-
стан нем сэр ві саў «М-бан кінг» і «Ін тэр нэт-бан кінг». 
Для пра вя дзен ня апе ра цыі ад праў ні ку да стат ко ва 
ве даць ну мар і тэр мін дзе ян ня карт кі атры маль ні ка 

пе ра во ду, якія ён указ вае ра зам з су май пе ра во ду. 
Апе ра цыя пра во дзіц ца ў рэ жы ме рэ аль на га ча су і 
атры маль нік пе ра во ду мо жа ска рыс тац ца гра шы-
ма ўжо праз не каль кі се кунд, на ват зна хо дзя чы ся 
ў гэ ты час за ме жа мі кра і ны».

Ка рыс тац ца ці не ін тэр нэт-бан кін гам?
«Умо вы пад клю чэн ня і вы ка ры стан ня ін тэр-

нэт-бан кін гу так са ма вар' і ру юц ца ў за леж нас ці 
ад бан ка. Не ка то рыя бан кі ўста наў лі ва юць пе-
ры я дыч ную апла ту сэр ві су (на прык лад, што га-
до вы пла цеж), ін шыя — ра за вую, — раз ва жае 
Але на Ла гу ні на. — Ка лі ка заць пра Бе ла рус -
банк, то ця пер пла та за ін тэр нэт-бан кінг спа-
га ня ец ца ад на ра зо ва пры яго пад клю чэн ні. 
Сён ня, на мой по гляд, гэ тая пла та вель мі дэ-

ма кра тыч ная — 10 тыс. руб лёў пры рэ гіст ра цыі 
па слу гі ва ўста но вах бан ка і 20 тыс. руб лёў пры 
ан лайн-рэ гіст ра цыі на сай це бан ка. Та му не 
ду маю, што цэ на вы фак тар іс тот на ўплы вае на 

за па тра ба ва насць ін тэр нэт-бан кін гу. Як па каз вае 
вы ву чэн не мер ка ван няў на шых клі ен таў, вы зна-
чаль ным для іх пры вы ба ры па слу гі з'яў ля ец ца яе 
функ цы я наль насць і на дзей насць. Да рэ чы, мно гім 
ка тэ го ры ям клі ен таў бан ка ін тэр нэт-бан кінг пад-
клю ча ец ца бяс плат на (сту дэн ты, тры маль ні кі пэў-
ных ві даў між на род ных кар так)».
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Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры стан-

не гра шы ма і пра ўсё, што з гэ тым звя за на. 
Вы мо жа це звяр тац ца на элект рон ны ад-
рас га зе ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна-
кай «для ад дзе ла эка но мі кі» ці па тэ ле фо не 
8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

КРУ ГА АБА РОТ ГРО ШАЙ 
НА КАРТ ЦЫ

ПРА ЦА ЦЯЖ КАЯ, 
А ПЛА ЦЯЦЬ МА ЛА. ЧА МУ?
аль бо «Не вы со кі ўзро вень на лі ча на га жы вё ла во ду за роб ку аб умоў ле ны 
як суб' ек тыў ным фак та рам, так і аб' ек тыў ны мі пры чы на мі»

Шко ла ма ла дыхШко ла ма ла дых  ��

УНІ КАЛЬ НАЯ ПРА ФЕ СІЯ: ВУ ЧЫЦЬ І ВУ ЧЫЦ ЦА!
«У су бо ту ў шко ле ад бу дзец ца пра вер ка за ня тас ці дзя цей і 
баць коў у шосты школь ны дзень. Але, на жаль, баць кі апош-
нім ча сам у су бо ту ў шко лу рэд ка за гляд ва юць. Што ра біць 
на стаў ні ку, які пе ра жы вае за вы ні кі пра вер кі? Як яму за ці-
ка віць у школь ных ме ра пры ем ствах і дзя цей, і іх баць коў?» 
Уся го дзве хві лі ны на скла дан не па лы мя най пра мо вы, якая 
да зво ліць пе ра ка наць і пер шых, і дру гіх у ка рыс нас ці шостага 
школь на га дня, бы лі ва ўдзель ні каў ІІІ Рэс пуб лі кан ска га фес-
ты ва лю пе да га гіч на га май стэр ства «Пе да гог-май стар — ма-
ла до му на стаў ні ку».

ПАД ВО ХІ 
СЛУЖ БО ВАЙ КВА ТЭ РЫ

Да вед ка «Звяз ды»
Кла січ ная ка ля сач ная — 

гэ та не вя лі кае па мяш кан не 
ў пад' ез дах шмат ква тэр ных 
жы лых да моў. Звы чай на 
яе пло шча скла дае ад 6 да 
12 квад рат ных мет раў, але 
мо жа быць і боль шай. Кан-
крэт ная ліч ба за ле жыць ад 
се рыі до ма. Дзе-ні дзе ў ка-
ля сач ных су стра ка ец ца акно 
і мо жа на ват быць уста ля ва-
ны ра ды я тар цэнт раль на га 
ацяп лен ня. Пры зна чэн не 
па мяш кан ня вы ні кае з яго 
наз вы.

Да вед ка «Звяз ды»
Фес ты валь пе да га гіч на га 

май стэр ства «Пе да гог-май-
стар — ма ла до му на стаў ні-
ку» прай шоў ужо ў трэ ці раз. 
На пра ця гу двух дзён сва ім 
до све дам з ма ла ды мі пе да-
го га мі дзя лі лі ся чле ны клу-
ба «Хрус таль ны жу ра вель», 
які аб' яд ноў вае ўдзель ні каў 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
пра фе сій на га май стэр ства 
пе да го гаў «На стаў нік го да». 
Для ма ла дых пе да го гаў бы лі 
ар га ні за ва ныя май стар-кла-
сы па кож ным прад ме це, па 
вы ка ры стан ні на ўро ках ін-
тэр ак тыў ных тэх на ло гій, ар-
га ні за цыі шостага школь на-
га дня, пра вя дзен ні клас ных 
га дзін і ін шыя.

«Праб ле мы ў аса біс тым 
жыц ці? Ідзі пра ца ваць у 
шко лу. Ні я ка га аса біс та га 
жыц ця — ні я кіх праб лем!»

«Ня хай дзе ці твае ча ка юць 
на стаў ні ка свай го, як 
пту ша ня ты ў ха лод ным 
гняз дзе. Пры ходзь да іх на 
ўрок з ежай для ро зу му. 
Не ля ці на ўрок з пус тым 
ро там».

«Што ні ска жуць, «Што ні ска жуць, 
здзейс ніць змог усё ма гут ны пе да гог!»здзейс ніць змог усё ма гут ны пе да гог!»

ВыставаВыстава  ��

Ад ста рэй шай у Еў ро пе 
ка фед ры фо та мас тац тва

У Ві цеб скім аб лас ным края знаў чым му зеі мож-
на ўба чыць тво ры пе да го гаў уні каль най, адзі-
най у Поль шчы ка фед ры фа та гра фіі Мас тац ка га 
ўні вер сі тэ та ў Поз на ні «Бач нае — Не вы моў нае». 
Ці ка ва, што на гэ тай ка фед ры фа та гра фіі як мас-
тац тву па ча лі ву чыць яшчэ на пачатку мінулага 
стагоддзя.

— Вы стаў ка «Бач нае — Не вы моў нае» з'яў ля ец-
ца прэ зен та цы яй роз ных мас тац кіх по ста цяў пе да-
го гаў ка фед ры фа та гра фіі Мас тац ка га ўні вер сі тэ та 
ў Поз на ні. Факт та го, што мы ста ла з'яў ля ем ся адзі-
най ка фед рай, якая на ву чае фа та гра фіі ў Поль шчы, 
вы ні кае з най больш прад стаў ні ча га пра фе сар ска га і 
вы клад чыц ка га скла ду ў на шай кра і не. Гэта ка фед ра 
ад на з ня мно гіх, а мо жа, і адзі ная мас тац кая шко ла 
ў Еў ро пе, якая на ву ча ла мас тац кай фа та гра фіі як 
са ма стой най га лі не мас тац тва ўжо ў 1919 го дзе. На 
пра ця гу больш як 90 га доў раз віц ця ўні вер сі тэ та гэ-
тая га лі на мас тац тва зні ка ла і з'яў ля ла ся зноў. А ў 
дру гой па ло ве 1970-х га доў ро ля фа та гра фіі ў пра гра-
ме на ву чан ня па ча ла ўзрас таць, вы ні кам ча го ста ла 
з'яў лен не спе цы яль нас ці «Фа та гра фія» ў 1989 го дзе. 
Праз пяць га доў бы ло ад кры та за воч нае ад дзя лен не 
фа та гра фіі, скі ра ва нае да кан ды да таў на ву чо бу, якія 
не ме лі маг чы мас ці атры маць аду ка цыю на дзён ным 
ад дзя лен ні. Па пу ляр насць гэ та га кі рун ку на ву чан ня 
пе ра ўзы шла ўсе ча кан ні, пры но ся чы сён ня плён сот-
ня мі вы пуск ні коў ба ка лаў раў і ма гіст раў. Гэ та вы нік 
пра цы ўся го ка лек ты ву пра фе са раў і пе да го гаў, да-
свед ча ных у сфе ры іна ва цый ных ме то дык на ву чан ня 
і ад на ча со ва ак тыў ных мас та коў, — рас ка заў Ан джэй 
ФЛЯР КОЎ СКІ, ку ра тар вы стаў кі, пра фе сар, дэ кан 
фа куль тэ та «Ін тэр ме дыя» Поз нан ска га мас тац ка га 
ўні вер сі тэ та.

Да рэ чы, у рам ках пра вя дзен ня вы ста вы (26 лю та-
га) ад бу дзец ца су стрэ ча з гэ тым фотамастаком. Ён 
зай ма ец ца твор чай і да ку мен таль най фа та гра фі яй з 
па чат ку 1960-х. Пра фе сар — аў тар не каль кіх пер са-
наль ных фо та вы стаў, фі на ліст кон кур су фа та гра фіі 
Prіx Pіctet.

Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць па 2 са ка ві ка.
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Фо та ра бо та з вы ста вы поль скіх фо та мас та коў.Фо та ра бо та з вы ста вы поль скіх фо та мас та коў.

— Не ля ці на ўрок з пус тым— Не ля ці на ўрок з пус тым
ро там!. — Так, на стаў нік!ро там!. — Так, на стаў нік!

Не вя до мы скраў су мач ку з ячэй кі ка ме ры 
за хоў ван ня ста ліч на га су пер мар ке та па ву-
лі цы Каль ва рый скай. Па цяр пе лая аца ні ла 
на не се ную шко ду ў больш чым 10 міль ё наў 
руб лёў.

На пэў на, жан чы не бы ло шка да не столь кі 
скра дзе най ма ё мас ці, коль кі ін ша га. У су мач цы 
бы лі дзве флэш-кар ты, на якіх за хоў ва ла ся ін фар-
ма цыя ін тэ ле кту аль най улас нас ці — на ву ко выя 
рас пра цоў кі ўла даль ні цы.

Ві дэа з ка мер на зі ран ня з вы явай па да зро на га 
бы ло раз ме шча на на сай це ГУ УС Мін гар вы кан ка-
ма, ін фар ма цыя пра зда рэн не хут ка ра зы шла ся 
па срод ках ма са вай ін фар ма цыі. Ма ла ды ча ла-
век, які скраў чу жую ма ё масць, уба чыў тэ ле сю жэт 
пра ся бе па тэ ле ба чан ні і прый шоў у мі лі цыю. 

Апе ра тыў ні кам ён па тлу ма чыў, што не знай шоў 
у су мач цы ні чо га каш тоў на га і вы кі нуў яе. Хло пец 
па абя цаў па крыць шко ду па цяр пе лай у поў ным 
аб' ёме. Гэ та што да ты чыц ца рэ чаў, а як быць з 
на ву ко вы мі рас пра цоў ка мі?

І лі та раль на ад на ча со ва з гэ тай яў кай зла мыс-
ні ка ў мі лі цыю ах вя рай ін ша га зло дзея ста ла яшчэ 
ад на жан чы на. Не вя до мы скраў адзен не і абу так, 
якія па цяр пе лая па кі ну ла ў ка ме ры за хоў ван ня 
ад на го са ста ліч ных гі пер мар ке таў. На за пі сах ка-
мер на зі ран ня бы ло ві даць, як не вя до мы муж чы на 
ця гам не каль кіх хві лін, ска рыс таў шы ся клю чом і 
ад вёрт кай, спра буе ад чы ніць ячэй ку. Да біў шы ся 
свай го, зла мыс нік ра зам з чу жы мі рэ ча мі сы шоў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Пад «пры цэ лам» — ячэй кі ка мер за хоў ван ня
Будзь пільным!Будзь пільным!  ��

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


