
Катэгорыі работнікаў, якім ставіцца скарочаная працягласць 

рабочага часу. 

 

Устанаўленне скарочанай працягласці рабочага часу асобным 

катэгорыям работнікаў прадугледжана артыкулам 114 Працоўнага кодэкса 

Рэспублікі Беларусь (далей – ПК). 

Так, працягласць рабочага часу не болей 35 гадзін у тыдзень 

ставіцца для работнікаў ва ўзросце ад шаснаццаці да васемнаццаці гадоў 

(частка 1 артыкула 114 ПК), інвалідам I і II групы (частка 3 артыкула 114 

ПК) і працуючым на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання ў зоне 

эвакуацыі (адчужэння), у тым ліку часова накіраваных або 

камандзіраваных у гэтыя зоны (частка 4 артыкула 114 ПК). 

Для работнікаў ва ўзросце ад чатырнаццаці да шаснаццаці гадоў 

працягласць рабочага часу вызначана не болей 23 гадзін у тыдзень (частка 

1 артыкула 114 ПК). 

Згодна часткі 2 артыкула 114 ПК працягласць рабочага часу 

навучэнцаў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю, прафесіянальна-

тэхнічную адукацыю, спецыяльную адукацыю на ўзроўні агульнай 

сярэдняй адукацыі, якія працуюць на працягу навучальнага года ў 

свабодным ад навучання час, не можа перавышаць паловы максімальнай 

працягласці рабочага часу, прадугледжанай для асоб адпаведнага ўзросту 

(ад чатырнаццаці да шаснаццаці гадоў, або ад шаснаццаці да васемнаццаці 

гадоў). 

Асобным катэгорыям работнікаў (настаўнікі, урачы і інш.) 

скарочаная працягласць рабочага часу ставіцца Урадам Рэспублікі 

Беларусь або ўпаўнаважаным органам. 

Пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 

23.03.2016 №16 «Аб устанаўленні скарочанай працягласці рабочага часу 

для медыцынскіх работнікаў» прадугледжана скарочаная працягласць 

рабочага часу – 38,5 гадзіны ў тыдзень для медыцынскіх работнікаў (за 

выключэннем работнікаў, занятых на работах са шкоднымі і (або) 

небяспечнымі ўмовамі працы, урачоў-спецыялістаў, якія з'яўляюцца 

кіраўнікамі арганізацый аховы здароўя, медыцынскіх навуковых 

арганізацый, санаторна-курортных і аздараўленчых арганізацый, другіх 

арганізацый, якія нароўні з асноўнай дзейнасцю ажыццяўляюць 

медыцынскую дзейнасць, адасобленых падраздзяленняў гэтых 

арганізацый, галоўных медыцынскіх сясцёр, медыцынскіх сясцёр-

дыетолагаў, зубных тэхнікаў). 

Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 

05.09.2011 №255 «Аб устанаўленні скарочанай працягласці рабочага часу 

асобным катэгорыям педагагічных работнікаў» зацверджаны пералікі 

«Асобных катэгорый педагагічных работнікаў, якім ставіцца скарочаная 



працягласць рабочага часу» і «Асобных катэгорый педагагічных 

работнікаў, якім ставяцца нормы гадзін педагагічнай нагрузкі за стаўку» 

якімі прадугледжана скарочаная працягласць рабочага часу ад 20 да 36 

гадзін у тыдзень у залежнасці ад пасады і наймення ўстановы адукацыі і 

іншай арганізацыі, якой у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права 

ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць. 

У адпаведнасці з пералікам катэгорый работнікаў арганізацый 

культуры, якім ставіцца скарочаная працягласць рабочага часу, 

зацверджаным пастановай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад 

08.02.2010 №4 «Аб зацвярджэнні пераліку» кіраўнікам, дырыжорам, 

рэжысёрам, харэографам, канцэртмайстрам, хормайстрам, балетмайстрам, 

акампаніятарам непрафесійных (аматарскіх) калектываў мастацкай 

творчасці, аўтэнтычных фальклорных калектываў мастацкай творчасці, 

студый, гурткоў, аматарскіх аб'яднанняў, клубаў па інтарэсах, іншых 

клубных фарміраванняў ставіцца скарочаная працягласць рабочага тыдня 

не болей 36 гадзін у тыдзень. 
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