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— На пры кан цы го да ў Мі ніс-
тэр стве аду ка цыі пад стар шын-
ствам яго кі раў ні ка прай шла 
на ра да па пы тан нях удас ка на-
лен ня дзейнага па рад ку атэс та-
цыі пе да га гіч ных ра бот ні каў. Да 
ўдзе лу ў дыс ку сіі бы лі за про ша-
ны кі раў ні кі сіс тэ мы аду ка цыі са-
мых роз ных уз роў няў, ра бот ні кі 
Ака дэ міі пас ля дып лом най аду-
ка цыі, прад стаў ні кі Бе ла рус ка га 
праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі 
і на ву кі і пар ла мен та рыі. Ува зе 
пры сут ных быў пра па на ва ны 
пра ект змя нен няў і да паў нен няў 
у дзей ную ін струк цыю. Пра ект 
змя шчае шэ раг па зі цый, якія вы-
ра ша юць мно гія па стаў ле ныя га-
лі но вым праф са юзам пы тан ні.

Пас ля на ра ды ўпраў лен нем 
кад ра вай па лі ты кі Мі на ду ка цыі 
быў да пра ца ва ны ра бо чы ва-
ры янт пра ек та змя нен няў і да-
паў нен няў у вы шэй зга да ную ін-
струк цыю, які мы атры ма лі для 
ўня сен ня ў яго сва іх за ўваг і пра-
па ноў. У Цэнт раль ным ка мі тэ це 
прай шло па ся джэн не ра бо чай 
гру пы ў скла дзе спе цы я ліс таў 
ЦК, Мінск ага аб ка ма і Мінск ага 
гар ка ма га лі но ва га праф са ю за. 
Сваё ба чан не, як мож на ўдас ка-
на ліць па ра дак атэс та цыі пе да-
га гіч ных ра бот ні каў, мы ўжо на-
кі ра ва лі ў га лоў нае аду ка цый нае 
ве дам ства.

«Не тая» адукацыя
— І што ж пра па нуе га лі но-

вы праф са юз?
— Па-пер шае, вар та ад ра зу 

вы зна чыц ца з тым, што ін струк-
цыя не рэ гу люе пы тан ні ква лі-
фі ка цый ных па тра ба ван няў, якія 
ўста ноў ле ны апош нім вы пус кам 
Адзі на га ква лі фі ка цый на га да-
вед ні ка па сад слу жа чых «Па са ды 
слу жа чых, за ня тых у аду ка цыі». 
Па-дру гое, ін струк цыя не вы зна-
чае пра цэ ду ру пра вя дзен ня ква-
лі фі ка цый на га эк за ме ну, якая 
ўрэ гу ля ва на ін шым да ку мен там. 
Гэ тыя пы тан ні бу дуць пра пра цоў-
вац ца ў асоб ным па рад ку, хоць 

да моў ле насць на конт удас ка на-
лен ня пра цэ ду ры ква лі фі ка цый-
на га эк за ме ну ўжо да сяг ну та.

Га лі но вы праф са юз пра па нуе 
на ступ нае. У дзей най рэ дак цыі 
ін струк цыі не па зна ча ны тэр мін 
пра вя дзен ня пра цэ ду ры атэс та-
цыі, у су вя зі з чым на мес цах уз-
ні ка юць пы тан ні на конт свое ча-
со вас ці пры няц ця атэс та цый ны мі 
ка мі сі я мі ад па вед ных ра шэн няў. 
Та му пра па ну ец ца вы зна чыць, 
што пра цэ ду ра атэс та цыі на пры-
сва ен не (па цвяр джэн не) дру гой, 
пер шай ква лі фі ка цый най ка тэ-
го рыі не па він на пе ра вы шаць 
трох ме ся цаў з дня па да чы пе-
да га гіч ным ра бот ні кам за явы ў 
атэс та цый ную ка мі сію. Ад па вед-
на, пра цэ ду ра атэс та цыі на пры-
сва ен не (па цвяр джэн не) вы шэй-
шай ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі 
і ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі 
«на стаў нік-ме та дыст» не па він-

на пе ра вы шаць трох ме ся цаў з 
дня пра да стаў лен ня да ку мен та 
аб зда чы ква лі фі ка цый на га эк за-
ме ну. У Цэнт раль ны ка мі тэт па-
сту па лі зва ро ты на конт дзе ян няў 
атэс та цый най ка мі сіі ў вы пад ках 
ча со вай не пра ца здоль нас ці пе-
да га гіч на га ра бот ні ка, які пра хо-
дзіць атэс та цыю. У су вя зі з гэ тым 
пра па ну ец ца па жа дан ні пе да га-
гіч на га ра бот ні ка ў вы шэй зга да-
ныя тэр мі ны пра вя дзен ня атэс-
та цыі не за ліч ваць тэр мін яго 
ча со вай не пра ца здоль нас ці.

Асаб лі ва шмат праб лем на 
мес цах вы клі ка юць сі ту а цыі, 
звя за ныя з не маг чы мас цю атэс-
та цыі пе да га гіч ных ра бот ні каў у 

вы пад ках, ка лі яны ма юць «не 
тую» аду ка цыю (яна не ад па вя-
дае ква лі фі ка цый ным па тра ба-
ван ням). Най больш час та скар гі 
па сту па лі ад вы ха вальнікаў уста-
ноў да школь най аду ка цыі, якія 
ма юць пе да га гіч ную аду ка цыю, 
але не прай шлі пе ра пад рых тоў-
ку па на кі рун ку «Пе да го гі ка дзя-
цін ства», а так са ма ад на стаў-
ні каў фі зі кі, ма тэ ма ты кі, хі міі, 
якія ма юць вы шэй шую, але не 
пе да га гіч ную аду ка цыю. Уліч-
ва ю чы тое, што сён ня ўста но вы 
аду ка цыі ад чу ва юць сур' ёз ны 
не да хоп спе цы я ліс таў ад па вед-
ных про фі ляў, мы пра па ну ем да-
пус каць атэс та цыю пе да га гіч ных 
ра бот ні каў на пры сва ен не дру гой 
і пер шай ква лі фі ка цый ных ка тэ-
го рый па па са дах: «вы ха валь нік 
да школь най аду ка цыі» — пры 
на яў нас ці вы шэй шай або ся рэд-
няй спе цы яль най аду ка цыі па 
про фі лях аду ка цыі «Пе да го гі ка» 
і «Пе да го гі ка. Пра фе сі я наль ная 
аду ка цыя» і «на стаў нік» — пры 
на яў нас ці вы шэй шай аду ка цыі 
па про фі лі аду ка цыі «Пры ро да-
знаў чыя на ву кі».

З вы шэй шай — 
у ся рэд нюю шко лу

— У су вя зі са змян шэн нем 
кан тын ген ту сту дэн таў не ка-
то рыя вы клад чы кі ВНУ ўжо за-
ду ма лі ся над тым, каб пай сці 
пра ца ваць у шко лу. Ска жы це, 
ці змо гуць яны раз ліч ваць на 
атры ман не ква лі фі ка цый най 

ка тэ го рыі? Або ім да вя дзец ца 
рас па чы наць сваю «кар' е ру» ў 
шко ле з ну ля, па коль кі па трэб-
ны для атры ман ня ка тэ го рыі 
стаж ра бо ты на пе да га гіч най 
па са дзе ў іх ад сут ні чае?

— Сён ня ў вы пад ку пры ёму на 
па са ды пе да га гіч ных ра бот ні каў 
прэ фе рэн цыі пры пра вя дзен ні 
атэс та цыі пра ду гле джа ны толь-
кі для тых прад стаў ні коў вы шэй-
шай шко лы, якія ма юць ву чо ную 
сту пень і (ці) ву чо нае зван не.

Не аб ход на ра зу мець, што 
пра фе сар ска-вы клад чыц кі склад 
ва ўста но вах вы шэй шай аду ка-
цыі не пра хо дзіць атэс та цыю на 
пры сва ен не ква лі фі ка цый най ка-
тэ го рыі, бо гэ тыя па са ды не ка-
тэ га ры ру юц ца. Зра зу ме ла, што 
дзе йная сіс тэ ма пра вя дзен ня 
кон кур су на за мя шчэн не па сад 
пра фе сар ска-вы клад чыц ка га 
скла ду мае, па сут нас ці, ха рак-
тар атэс та цыі і пра во дзіц ца не 
менш чым раз у пяць га доў. Зна-
чыць, у вы пад ку пры ёму на па са-
ды, якія ка тэ га ры ру юц ца, асоб, 
што зай ма лі па са ды пра фе сар-
ска-вы клад чыц ка га скла ду, не-
аб ход на пры вы ра шэн ні пы тан-
няў атэс та цыі ўліч ваць стаж іх 
пра цы на ад па вед ных па са дах. 
Гэ та ж ты чыц ца і на ву ко вых ра-
бот ні каў.

Га лі но вы праф са юз пра па нуе 
да пус каць асоб, якія пры ма юц ца 
на па са ды пе да га гіч ных ра бот-
ні каў з па сад пра фе сар ска-вы-
клад чыц ка га скла ду, і на ву ко вых 
ра бот ні каў да атэс та цыі на пры-

сва ен не дру гой ква лі фі ка цый най 
ка тэ го рыі пры на яў нас ці ста жу 
ра бо ты на вы шэй па зна ча ных па-
са дах у ВНУ не менш чым два 
га ды. І пер шай ква лі фі ка цый най 
ка тэ го рыі — пры на яў нас ці ста жу 
на вы шэй па зна ча ных па са дах не 
менш чым пяць га доў.

«Пе ра ход» 
ці «пе ра вод»?

— А што бу дзе з ад ным з 
са мых праб лем ных у но вай 
ін струк цыі двац ца тым пунк-
там, па вод ле яко га пе да гог, 
які пра ца ўлад коў ва ец ца ў 
ін шую ўста но ву аду ка цыі не 
шля хам пе ра во ду, па збаў ля-
ец ца сва ёй ква лі фі ка цый най 
ка тэ го рыі?

— Да ўступ лен ня ў сі лу дзей-
най ін струк цыі атры ма ная пе да-
га гіч ным ра бот ні кам на ін шай 
па са дзе ква лі фі ка цый ная ка тэ-
го рыя маг ла быць улі ча на пры 
пе ра хо дзе на но вую па са ду без 
прад' яў лен ня па тра ба ван няў да 
на яў нас ці ста жу пра цы па но вай 
па са дзе. Праў да, трэ ба пры-
знаць, што пе ра лік ад па вед ных 
па сад быў да во лі аб ме жа ва ны. 
Пры ўступ лен ні ў сі лу но вай ін-
струк цыі сі ту а цыя змя ні ла ся. 
Тэр мін «пе ра ход» быў за ме-
не ны на «пе ра вод», а пе ра вод 
рэ гу лю ец ца ўжо ар ты ку лам 30 
Пра цоў на га ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Сён ня спе цы я ліс ты Мі на ду-
ка цыі і га лі но ва га праф са ю за 

са лі дар ныя ў тым, што пры 
пра да стаў лен ні ад па вед най 
прэ фе рэн цыі пад ува гу трэ ба 
браць не ха рак тар змен у пра-
цоў ных адносінах, а сам факт 
на яў нас ці пры свое най ра ней 
ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі па 
па са дзе пе да га гіч на га ра бот ні-
ка. Та му мы пра па ну ем вы клас-
ці част ку пер шую пунк та 20 ін-
струк цыі ў ін шай рэ дак цыі: «... 
пе да га гіч ным ра бот ні кам пры 
пра хо джан ні атэс та цыі на пры-
сва ен не ква лі фі ка цый най ка тэ-
го рыі на ад па вед най па са дзе 
пе да га гіч на га ра бот ні ка без 
прад' яў лен ня па тра ба ван няў 
да на яў нас ці ста жу пра цы на 
гэ тай па са дзе мо жа быць пры-
свое на тая ж ква лі фі ка цый ная 
ка тэ го рыя, якая ім бы ла пры-
свое на ра ней па ін шай па са дзе 
пе да га гіч на га ра бот ні ка». І па-
шы рыць пе ра лік па сад пе да га-
гіч ных ра бот ні каў, якія змо гуць 
ка рыс тац ца гэ тай прэ фе рэн цы-
яй. У пры ват нас ці, пра па ну ец ца 
пра да ста віць та кое пра ва на-
стаў ні кам, якія ма юць ква лі фі-
ка цый ныя ка тэ го рыі па па са дах 
вы клад чы ка ці ме та дыс та; на-

стаў ні кам-дэ фек то ла гам, якія 
ма юць ква лі фі ка цый ныя ка тэ-
го рыі па па са дзе ме та дыс та; 
пе да го гам-ар га ні за та рам, якія 
ма юць ква лі фі ка цый ныя ка тэ-
го рыі па па са дах ме та дыс та, 
вы ха валь ні ка, пе да го га-псі хо-
ла га, пе да го га са цы яль на га, 
пе да го га да дат ко вай аду ка цыі; 
са цы яль ным пе да го гам, якія 
ма юць ква лі фі ка цый ныя ка тэ-
го рыі па па са дах ме та дыс та, 
вы ха валь ні ка, пе да го га-псі хо-
ла га, пе да го га-ар га ні за та ра, 
культ ар га ні за та ра, пе да го га 
да дат ко вай аду ка цыі; пе да-
го гам-псі хо ла гам, якія ма юць 
ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі па 
па са дах ме та дыс та, вы ха валь-
ні ка, пе да го га-псі хо ла га, пе да-
го га-ар га ні за та ра, культ ар га-
ні за та ра, пе да го га да дат ко вай 
аду ка цыі, а так са ма не ка то рым 
ін шым ка тэ го ры ям.

Вы ра шэн не гэ та га пы тан ня 
да па мо жа аба ра ніць ін та рэ сы 
пе да га гіч ных ра бот ні каў у вы-
пад ках ап ты мі за цыі і рэ ар га ні-
за цыі сет кі ўста ноў аду ка цыі, бо 
па фак це сён ня мно гія пе да го гі 
вы му ша ны пра ца ваць не па сва-
ім про фі лі, а там, дзе для іх знай-
шла ся ра бо та.

Ды рэк тар 
так са ма пе да гог!

— А ці змо гуць прэ тэн да-
ваць на пры сва ен не ім больш 
вы со кай ква лі фі ка цый най 
ка тэ го рыі кі раў ні кі ўста ноў 
аду ка цыі, якія атры ма лі сваю 
ка тэ го рыю, ка лі пра ца ва лі ра-
да вы мі пе да го га мі?

— Уліч ва ю чы тое, што вя лі-
кая коль касць кі раў ні коў уста ноў 
аду ка цыі па ра лель на з асноў най 
кі раў ніц кай ра бо тай пра цяг вае 
ажыц цяў ляць пе да га гіч ную дзей-
насць (у са мых роз ных фор мах, 
у тым лі ку па гра ма дзян ска-пра-
ва вых да га во рах, за мя ня юць 
ча со ва ад сут на га ра бот ні ка як 
у сва ёй, так і ў ін шых уста но вах 
аду ка цыі), а так са ма тое, што 
кі раў ні кі ўста ноў аду ка цыі не 
атэс ту юц ца на пры сва ен не ква-
лі фі ка цый най ка тэ го рыі па сва-
іх асноў ных па са дах, га лі но вы 
праф са юз лі чыць не аб ход ным 
даць ім пра ва пра хо дзіць атэс-
та цыю на пры сва ен не ква лі фі-
ка цый най ка тэ го рыі не за леж на 
ад ха рак та ру афарм лен ня пра-

цоў ных і гра ма дзян ска-пра ва вых 
ад но сін з ад па вед ны мі ўста но-
ва мі аду ка цыі пры ўмо ве ажыц-
цяў лен ня пе да га гіч най дзей нас-
ці. Та му пра па ну ец ца вы клас ці 
пункт 21 ін струк цыі ў на ступ най 
рэ дак цыі:

«Кі раў ні кі ар га ні за цый сіс тэ-
мы аду ка цыі (іх на мес ні кі), якія 
ажыц цяў ля юць пе да га гіч ную 
дзей насць у част цы рэа лі за цыі 
змес ту аду ка цый ных пра грам, 
пра грам вы ха ван ня, ма юць пра-
ва пра хо дзіць атэс та цыю на 
пры сва ен не ква лі фі ка цый най 
ка тэ го рыі па ад па вед ных па са-
дах пе да га гіч ных ра бот ні каў ва 
ўста ноў ле ным да дзе най ін струк-
цы яй па рад ку».

Ад па вед на, па цвяр джэн не 
вы шэй шай ква лі фі ка цый най ка-
тэ го рыі кі раў ні ка мі ўста ноў аду-
ка цыі ажыц цяў ля ец ца ў тым вы-
пад ку, ка лі яны зай ма юць па са ду 
пе да га гіч на га ра бот ні ка, па якой 
ім пры свое на ква лі фі ка цый ная 
ка тэ го рыя.

— Мно гіх пе да га гіч ных ра-
бот ні каў ці ка віць, ча му згод на 
з 30-м пунк там ін струк цыі яны 
вы зва ля юц ца ад зда чы ква лі-
фі ка цый на га эк за ме ну на пры-
сва ен не вы шэй шай ка тэ го рыі, 

але ад аба вяз ку па цвяр джаць 
вы шэй шую ква лі фі ка цый ную 
ка тэ го рыю іх ча мусь ці не вы-
зва лі лі...

— Як я ра зу мею, вы ма е це на 
ўва зе за слу жа ных на стаў ні каў, 
аў та раў пад руч ні каў, пе ра мож-
цаў рэс пуб лі кан скіх кон кур саў 
пра фе сій на га май стэр ства і г.д. 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі пра па-
на ва ла вы зва ліць іх ад зда чы 
ква лі фі ка цый на га эк за ме ну і 
пры пра хо джан ні атэс та цыі на 
па цвяр джэн не вы шэй шай ква-
лі фі ка цый най ка тэ го рыі. Праф-
са юз, у сваю чар гу, пра па нуе 
вы зва ліць пе да го гаў так са ма ад 
аба вяз ку па цвяр джаць кож ныя 
пяць га доў ква лі фі ка цый ную ка-
тэ го рыю «на стаў нік-ме та дыст». 
Гэ та ла гіч на, бо ства раць аў-
тар скую ме то ды ку кож ныя пяць 
га доў не рэ аль на. У лю бым вы-
пад ку та кі крок мог бы па вы сіць 
ста тус на стаў ні каў з ква лі фі ка-
цый най ка тэ го ры яй «на стаў нік-
ме та дыст».

Акра мя та го, пра па ну ец ца 
ўклю чыць у пе ра лік вы шэй зга-
да ных пе да га гіч ных ра бот ні каў 
у да да так да пе ра мож цаў рэс-
пуб лі кан скіх кон кур саў пра фе-
сій на га май стэр ства так са ма 
пе ра мож цаў ін шых рэс пуб лі кан-
скіх кон кур саў. Для гэ та га трэ ба 
падрыхтаваць да да так, у якім 
бу дуць пра ду гле джа ныя наз вы 
ўсіх ад па вед ных кон кур саў, у 
тым лі ку тых, якія не ма юць ці 
да пэў на га ча су не ме лі ста тус 
рэс пуб лі кан скіх кон кур саў пра-
фе сій на га май стэр ства пе да га-
гіч ных ра бот ні каў. На прык лад, 
кон кур сы пе да га гіч ных ра бот ні-
каў уста ноў спе цы яль най аду ка-
цыі і ін шыя.

Мяр кую, што ўсе зга да ныя 
змя нен ні і да паў нен ні да зво-
ляць зра біць пра цэ ду ру атэс-
та цыі пе да га гіч ных ра бот ні каў 
больш дас ка на лай і зра зу ме лай. 
Вар та так са ма да даць, што Мі-
ніс тэр ства аду ка цыі па лі чы ла 
мэ та згод ным па доў жыць пе-
ры яд пра вя дзен ня атэс та цыі на 
па цвяр джэн не вы шэй шай ква-
лі фі ка цый най ка тэ го рыі да 1 ве-
рас ня 2017 го да.

Уліч ва ю чы тую ака ліч насць, 
што ква лі фі ка цый ны эк за мен 
пры пра хо джан ні атэс та цыі пла-
ну ец ца пра во дзіць, як пра ві ла, 
у ме жах за сва ен ня пра гра мы 
па вы шэн ня ква лі фі ка цыі, пры 
пла на ван ні атэс та цыі аба вяз ко-
ва трэ ба бу дзе ўліч ваць гра фік 
па вы шэн ня ква лі фі ка цыі пе да-
го гаў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Пра цэ ду ра атэс та цыі пе да го гаў ста не больш дасканалай і зразумелай
Но вы па ра дак пра вя дзен ня атэс та цыі пе да га гіч ных ра бот ні-
каў, які па чаў дзей ні чаць кры ху больш чым год та му, вы клі-
каў шквал пы тан няў у пе да га гіч най гра мад скас ці.
Гэ тыя пы тан ні ўзні ма лі ся ў са мых роз ных аў ды то ры ях, у 
тым лі ку на V пле ну ме га лі но ва га праф са ю за і пар ла менц кіх 
слу хан нях, пры све ча ных удас ка на лен ню за ка на даў чай ба зы 
на цы я наль най сіс тэ мы аду ка цыі. На па цвяр джэн не ква лі фі-
ка цый най ка тэ го рыі пе да го гам ад во дзіў ся тэр мін да 1 ве рас-
ня 2014 го да. Але ў снеж ні ста ла вя до ма, што Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі вы ра шы ла па доў жыць гэ тыя тэр мі ны да 1 ве рас ня 
2017 го да і ўнес ці ка рэк ці роў кі ў дзей ную Ін струк цыю аб па-
рад ку пра вя дзен ня атэс та цыі пе да га гіч ных ра бот ні каў. Пра 
тое, якія зме ны ча ка юц ца ў рэ гу ля ван ні пы тан няў атэс та цыі, 
мы па пра сі лі рас ка заць на мес ні ка стар шы ні Бе ла рус ка га 
праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі Ра ма на ДА ПІ РУ:

Праф са юз пра па нуе вы зва ліць пе да го гаў ад аба вяз ку 
па цвяр джаць кож ныя пяць га доў ква лі фі ка цый ную 
ка тэ го рыю «на стаў нік-ме та дыст». Ства раць аў тар скую 
ме то ды ку кож ныя пяць га доў не рэ аль на.

Асаб лі ва шмат праб лем 
вы клі ка юць сі ту а цыі, 
звя за ныя з не маг чы мас цю 
атэс та цыі пе да га гіч ных 
ра бот ні каў, ка лі яны 
ма юць аду ка цыю, 
якая не ад па вя дае 
ква лі фі ка цый ным 
па тра ба ван ням.

Леп шыя ра бо ты па эка но міі і энер га збе ра-
жэн ні прад ста ві лі на ву чэн цы і пе да го гі Мін-
шчы ны пад час аб лас но га эта пу рэс пуб лі кан-
ска га кон кур су «Энер га ма ра фон — 2013». 
Аба ро на пра ек таў прай шла ў мар' і на гор скай 
гім на зіі. І гэ та не вы пад ко ва.

— Ме на ві та тут ство ра ны пер шы і па куль адзі ны 
ў воб лас ці му зей «Эва лю цыя энер га збе ра жэн ня», 
— рас ка за ла ме та дыст ад дзе ла ар га ні за цый на-ме-
та дыч на га за бес пя чэн ня ту рысц ка-края знаў чай і 
эко ла га-бія ла гіч най ра бо ты Мінск ага аб лас но га 
ву чэб на-ме та дыч на га цэнт ра На тал ля Абу хо ва. — 
Ме та дыч ную да па мо гу ў ства рэн ні му зея ака заў 
наш цэнтр. У пад бо ры экс па на таў пры ма лі ўдзел 
уста но вы аду ка цыі Мін шчы ны. Сён ня ў фон дах 
звыш 150 экс па на таў. Сім ва лам му зея ста ла мі-
фа ла гіч ная птуш ка фе нікс, якая мае здоль насць 
спаль ваць ся бе, а за тым ад ра джац ца з по пе лу. 
Фе нікс — тры умф веч на га жыц ця.

Ка лек цыя прад ме таў рас каз вае пра раз віц цё 
энер ге ты кі са ста ра жыт ных ча соў: ад пер шых па се-
лі шчаў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі і да на шых дзён, пра 
з'яў лен не пер шых па ра вой ма шы ны і элект ра стан-
цыі. Экс па зі цыя мае не толь кі тэ а рэ тыч нае, але 
і прак тыч нае зна чэн не. Ме на ві та тут школь ні каў 
ву чаць бе раж лі вым ад но сі нам да кры ніц энер гіі, 
эка но міі, раз ві ва юць імк нен не і ці ка васць да на ву-
кі. Вар та да даць, што му зей па паў ня ец ца но вы мі 
экс па на та мі, ма ке та мі, зроб ле ны мі на ву чэн ца мі 
ўста ноў аду ка цыі пад кі раў ніц твам во пыт ных пе-
да го гаў. На прык лад, па пра ек це на ву чэн кі Жо дзін-
скай жа но чай гім на зіі Ве ры Ва сі леў скай прад пры-
маль нік пра вёў рэ кан струк цыю стан цыі тэх ніч на га 
аб слу гоў ван ня, што да ло маг чы масць атры маць 
эка на міч ную вы га ду.

На прос тых, а ча сам і не звы чай ных пры кла-
дах удзель ні кі кон кур су дэ ман стра ва лі ўмен не, як 
ска ра ціць за тра ты на элект ра энер гію, ацяп лен не. 
Дзміт рый Сур мач, Аляк сандр Ра ман чык, Мі ха іл 
Баў дзей з Ма ла дзе чан ска га дзяр жаў на га пра фе-

сій на-тэх ніч на га ка ле джа пад кі раў ніц твам пе да-
го га да дат ко вай аду ка цыі Ва лян ці на Доў бы шава 
змай стра ва лі ге не ра тар, які пе ра ўтва рае энер гію 
вет ру ў элект рыч ную энер гію. Пры бор мож на вы-
ка рыс тоў ваць як у бы це, так і на вы твор час ці. Яў-
ген Дай ноў скі з гэ та га ж ка ле джа зла дзіў вель мі 
ці ка вы і прос ты ў пры мя нен ні пры бор з скла да най 
наз вай — «дэ цэнт ра лі за ва ны рэ ку пе ра тар цяп ла 
вен ты ля цый на га па вет ра», а пра сцей — энер га-
збе ра галь ны цеп ла аб мен нік. Ён пры зна ча ны для 
па вет ра аб ме ну ў па мяш кан нях шля хам пры то ку 
чыс та га па вет ра і вы да лен ня за бру джа на га. Кі-
раў нік пра ек та — вы клад чык Анд рэй Баг да но віч. 

Гэ тае пры ста са ван не не за мен нае ў па мяш кан нях, 
дзе ўста ноў ле ны еў ра вок ны з шкло па ке та мі, што 
вя дзе да па ру шэн ня са ні тар ных нор маў, зні жэн ня 
коль кас ці кіс ла ро ду і па ве лі чэн ня вуг ля кіс ла га га зу 
ды ін шых шкод ных бак тэ рый, з'яў лен ня цві лі.

Вуч ні Уз дзен скай ся рэд няй шко лы № 2 імя 
К.К. Кра пі вы Глеб Гоц ман і Анд рэй Маль ке віч (кі раў-
ні кі Але на Іар га чо ва і Сяр гей Ча бер кус) рас пра ца ва лі 
ма кет шко лы ўстой лі ва га раз віц ця XXІ ста год дзя з 
улі кам ма дэр ні за цыі ты па вых бу дын каў 1970—1980-х 
га доў. Гэ ты пра ект да зво ліць эфек тыў на і ра цы я наль-
на вы ка рыс тоў ваць раз на стай ныя ві ды энер гіі. Эка-
на міч ны эфект пас ля рэ кан струк цыі склаў 51,3%.

Да во лі ці ка вы пра ект па ка заў на кон кур се Вя ча-
слаў Ка ра ва з мар' і на гор скай гім на зіі. Гэ та ма кет 
«Мінск Сі ці-2050» — яр кі ўзор комп лекс на га па ды-
хо ду да пы тан няў энер га збе ра жэн ня з пры мя нен-
нем іна ва цый ных тэх на ло гій, кі не тыч най энер гіі і 
ўзнаў ляль ных кры ніц цяп ла.

На кон кур се бы ло прад стаў ле на не каль кі на мі-
на цый. У на мі на цыі «Леп шы пе да га гіч ны ра бот нік 
па ар га ні за цыі ра бо ты па вы ха ван ні куль ту ры энер-
га збе ра жэн ня ў на ву чэн цаў» пе ра мог на стаў нік 
фі зі кі і эка ло гіі Аляк сандр Са вя нок з гім на зіі № 6 
Маладзечна. Пер шае мес ца ся род агітб ры гад за-
ня лі ар тыс ты з Ба ры саў ска га дзяр жаў на га ка ле джа 
(кі раў нік На тал ля Шаў ку но ва). Пе ра мож цы прад-
ста вяць Мін шчы ну на рэс пуб лі кан скім кон кур се 
«Энер га ма ра фон».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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ВУ ЧЫМ СЯ ЭКА НО МІЦЬ

Вя ча слаў КА РА ВА дэ ман струе ма кет «Мінск Сі ці-2050.Вя ча слаў КА РА ВА дэ ман струе ма кет «Мінск Сі ці-2050.

па пра ек це на ву чэн кі Жо дзін скай 
жа но чай гім на зіі Ве ры Ва сі леў скай 
прад пры маль нік пра вёў рэ кан струк цыю 
стан цыі тэх ніч на га аб слу гоў ван ня, 
што да ло маг чы масць атры маць 
эка на міч ную вы га ду.

У Ві цеб ску ад быў ся се-
мі нар па пы тан нях пра цы 
бу даў ні ча га комп лек су. Ад-
каз ныя асо бы роз ных уз-
роў няў аб мяр коў ва лі тэ мы, 
якія хва лю юць мно гіх бе-
ла ру саў: што зра біць, каб 
больш не бы ло даў га бу даў, 
і ці маг чы ма па ні зіць кошт 
квад рат ных мет раў у да-
мах, якія ўзво дзяц ца пры 
дзяр жаў най пад трым цы?

— За вы ша ныя тэр мі ны бу-
даў ніц тва і рост цэн на пра тэр-
мі на ва нае па ча се ўво ду жыл лё 
вы клі ка юць спра вяд лі вую не за-
да во ле насць жы ха роў рэс пуб-
лі кі. Па тра ба ван не Прэ зі дэн та 
— да вес ці да ла гіч на га за вяр-
шэн ня праб лем ныя бу доў лі 
жыл ля да 1 лі пе ня гэ та га го да. 
Ад па вед ным ука зам пра ду гле-
джа на бу даў ніц тва толь кі па 
дзяр жаў ным за ка зе жыл ля для 
гра ма дзян, якія ма юць пра ва на 
атры ман не льгот ных крэ ды таў 
і ад на ра зо вых суб сі дый на бу-
даў ніц тва або на бы ццё жы лых 
па мяш кан няў. І та кі па ра дак па-
ві нен, у прын цы пе, вы клю чыць 
з'яў лен не даў га бу даў. Пры гэ-
тым кошт квад рат на га мет ра та-
ко га жыл ля па ві нен ад па вя даць 
па ме ру ся рэд ня ме сяч най зар-
пла ты ў кра і не, ска рэк та ва най 
на ўста ноў ле ны ка э фі цы ент, — 
на га даў пры сут ным Аляк сандр 
ЯКАБ СОН, стар шы ня Ка мі тэ-
та дзяр жаў на га кант ро лю Бе-
ла ру сі.

Па вод ле яго слоў, са мая 
вост рая праб ле ма бу даў ні чай 
га лі ны — ка руп цыя. Ёсць ня-
ма ла пры кла даў мах ляр ства і 
кра дзя жу, за вы шэн ня аб' ёмаў 
і кош ту пра ект ных і бу даў ні чых 
ра бот.

Ад бу даў ні коў кі раў ніц тва 
кра і ны па тра буе на вес ці па ра-
дак, заў сё ды пры трым лі вац ца 
пра цоў най і тэх на ла гіч най дыс-
цып лі ны. Не аб ход на за бяс пе-
чыць дак лад нае вы ка нан не рэг-
ла мен ту бу даў ні ча га пра цэ су, 
па вы сіць куль ту ру бу даў ніц тва.

— Па він ны кан уць у Ле ту 
вы пад кі ва ла кі ты і бю ра кра тыз-
му ў пы тан ні зя мель ных ад но-
сін, а ме ха нізм раз мер ка ван ня 
зя мель ных участ каў па ві нен 

пра ца ваць як га дзін нік. Ня ма-
ла на ра кан няў і ў да чы нен ні да 
пра ек ці роў шчы каў. Больш як 
80% пра ект най да ку мен та цыі 
— з не да пра цоў ка мі і па мыл-
ка мі, — пра цяг нуў Аляк сандр 
Якаб сон.

— На жаль, ёсць і та кое, ка-
лі бу даў ні чыя ра бо ты вы кон ва-
юць гра ма дзя не без не аб ход най 
дзяр жаў най рэ гіст ра цыі: лю дзі 
аб' яд ноў ва юц ца ў так зва ныя 
бры га ды і атрым лі ва юць не-
за кон ны да ход, а па да ткі не 
пла цяць. А ты мі, хто пра цу юць 
ле галь на, за вы ша ец ца кошт 
ма тэ ры я лаў і бу даў ні чых ра бот. 
Ле тась па за ве дзе ных на шым 
дэ парт амен там кры мі наль ных 
спра вах вяр ну лі стра ту дзяр жа-
ве ў па ме ры ка ля 30 міль яр даў 
руб лёў,— рас ка заў Ігар МАР-
ША ЛАЎ, на мес нік стар шы ні 
Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро-
лю, ды рэк тар Дэ парт амен та 
фі нан са вых рас сле да ван няў.

Што ты чыц ца ста ну спраў у 
бу даў ні чым комп лек се Ві цеб-
шчы ны, на зі ра ец ца кад ра вы го-
лад. А ця куч ка кад раў — 22%. 
Коль касць пра цу ю чых у бу даў ні-
чых ар га ні за цы ях толь кі за сту-
дзень — ліс та пад мі ну ла га го да ў 
па раў на нні з 2010 го дам па мен-
шы ла ся ў 2 ра зы! Ня гле дзя чы на 
тое, што фі нан са выя вы ні кі пра-
цы бу даў ні чых ар га ні за цый за 10 
ме ся цаў 2013 го да не каль кі па-
леп шы лі ся і змен шы ла ся коль-
касць страт ных ар га ні за цый, 
«чыс тая» стра та скла ла больш 
як 100 міль яр даў руб лёў.

У па раў на нні з ін шы мі аб лас-
ця мі, на Ві цеб шчы не — са мыя 
ніз кія аб' ёмы вы ка на ных бу даў-
ні чых ра бот. І жыл ля бу ду ец ца 
знач на менш, чым у ін шых аб-
лас цях кра і ны. Ад па вед нае за-
дан не ле тась бы ло вы ка на на 
пры клад на на па ло ву. У 2013 го-
дзе ў Гро дзен скай воб лас ці, дзе 
па раў наль на менш на сель ніц-
тва, бы ло па бу да ва на жыл ля ў 
2 ра зы больш, чым на Ві цеб шчы-
не, а ў Брэсц кай — у 2,5 ра за.

Ві цэ-гу бер на тар, які ку ры руе 
бу даў ні чую га лі ну, не ўтой вае 
праб лем.

— Ця куч ка кад раў ёсць, але ў 
асноў ным у не дзяр жаў ных ар га-

ні за цы ях. Што ты чыц ца праб лем 
з не да хо пам бу даў ніц тва жыл ля, 
без умоў на, ёсць знач ныя змя-
нен ні ў крэ ды та ван ні гра ма дзян, 
якія ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў. Кошт квад рат-
на га мет ра ў да мах, бу даў ніц тва 
якіх па ча ло ся во сен ню мі ну ла-
га го да, — ад 8,5 міль ё на да 11 
міль ё наў руб лёў. На прык лад, у 
звы чай най двух па ка ё вай ква-
тэ ры пло шчай 60 квад рат ных 
мет раў кошт «квад ра та» — 
9 міль ё наў руб лёў. Па мер іль-
гот на га крэ ды ту — 286 міль ё наў 
руб лёў. Ас тат нія гро шы за бу доў-
шчык сам «шу кае». І кож на му 
па тэн цы яль на му на ва сё лу за 
аб слу гоў ван не двух крэ ды таў — 
льгот на га і звы чай на га — трэ ба 
што ме сяц пла ціць 14,2 міль ё на 
руб лёў, — ад зна чыў Ана толь 
ДЗІ У ЛІН, на мес нік стар шы ні 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

У вы ні ку пас ля змя нен ня 
ўмоў крэ ды та ван ня ва ўсёй воб-
лас ці коль касць ах вот ных крэ-
ды та вац ца змен шы ла ся ў ра зы: 
з больш як 72 ты сяч жы ха роў Ві-
цеб шчы ны, якія ма юць па трэ бу 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, 
толь кі 6 ты сяч ча ла век да лі зго-
ду пры маць удзел у бу даў ніц тве 
жыл ля па но вых умо вах.

У якас ці пра па но вы — па-
він на аказ вац ца дзяр жаў ная 
пад трым ка тым, хто мае на гэ-
та за кон нае пра ва, у па ме ры 
фак тыч на га кош ту квад рат на-
га мет ра.

Да рэ чы, ка лі па раў наць кошт 
«квад ра та» ў ін ды ві ду аль ным 
жыл лі, якое бу ду ец ца з ну ля, 
то, па пад лі ках спе цы я ліс таў, ён 
каш туе ў ся рэд нім 11,5 міль ё на 
руб лёў. Толь кі ў ча ты рох ра ё нах 
воб лас ці ёсць чар га на бу даў-
ніц тва та ко га жыл ля. Больш як 
5,6 ты ся чы ўчаст каў зям лі вы лу-
ча ны пад бу даў ніц тва ка тэ джаў 
— прак тыч на ва ўсіх на се ле ных 
пунк тах воб лас ці...

У блі жэй шы час ана ла гіч ныя 
се мі на ры ад бу дуц ца ў ін шых рэ-
гі ё нах кра і ны. Яны па спры я юць 
па вы шэн ню пра фе сій ных па тра-
ба ван няў да ўсіх удзель ні каў бу-
даў ні чай га лі ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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КАБ НЕ БЫ ЛО ДАЎ ГА БУ ДАЎ 
І «КВАД РАТ» ТАН НЕЎ
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ЭКЗАМЕН ДЛЯ НАСТАЎНІКА

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Нестановичи-Агро» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже 

здания ремонтной мастерской 
(здание для ремонта и технического обслуживания автомобилей 

в т.ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции),
общей площадью 1954.0 кв.м (инв. № 601/С-22624), 

расположенного на земельном участке площадью 0,5332 га 
(предоставлен продавцу на праве постоянного пользования) 

по адресу: Минская область, г. Логойск, ул. Победы, 86, корп. 4

Начальная цена с НДС – 2 942 400 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (294 240 000 бел. руб.) перечисляет-
ся на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 369, УНН 690324015, ОКПО 29250255, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на ор-
ганизацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (по-
купатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 24.01.2014 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 23.01.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Утерянное свидетельство 
о гос. регистрации 

ЗАО «СДГПРОМИМПЭКС», 
УНП 101231724, 

Устав 
ЗАО «СДГПРОМИМПЭКС» 

считать недействительными.

В связи с утратой бланка 
лицензии считать 

лицензию № 02010/8866 
на право осуществления 
охранной деятельности 

недействительной.
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ДОПОЛНЕНИЕ от 14.12.2013 г. 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ЗАСТРОЙЩИКА

Белорусско-английское 
Совместное закрытое акционерное общество 

«ЛадаГарант» (СЗАО «ЛадаГарант»).  
СЗАО «ЛадаГарант» является универсальным правопреемником 

СП «Лада ОМС – Холдинг» ЗАО),
опубликованной в газете «Звязда» 19.12.2013 г. № 239

Предлагается для заключения договоров долевого строительства для 
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, – 15 единиц (квартир), из которых: 

1-комнатные (4 шт.) – Цена одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате 1500 
долларов США, при оплате в рассрочку 1550 долларов США.

2-комнатные (3 шт.) – Цена одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений (без отделки) составляет – при 100% оплате 1420 долла-
ров США, при оплате в рассрочку 1450 долларов США. 

2-комнатные (4 шт.) – Цена одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате 1470 
долларов США, при оплате в рассрочку 1500 долларов США.

3-комнатные (4 шт.) – Цена одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений (с чистовой отделкой) составляет – при 100% оплате 1430  
долларов США, при оплате в рассрочку 1450 долларов США.

13.01.2014 г.

Застройщик СЗАО «ЛадаГарант»_____________________  Ваганов А.В.
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