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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

 Нашы ўзнагароды

У твор чай скар бон цы
ўзнагарод нашай газеты — папаўненне. Учора
тэматычны дадатак «Сямейная газета» атрымаў
дыплом Міністэрства інфармацыі «за ўсебаковае і высокапрафесійнае асвятленне сямейнай тэматыкі» ў межах
конкурсу «Моцная сям'я
— моцная дзяржава»:
— Мне пры ем на сведчыць пра тое, што ў рэспубліканскім творчым конкурсе
«Моцная сям'я — моцная
дзяржава», які традыцыйна

СЁННЯ

3

«ЗВЯЗДА» АТРЫМАЛА ДЫПЛОМ
ЗА «СЯМЕЙНУЮ ГАЗЕТУ»

праводзяць Міністэрства інфармацыі і Беларускі саюз
жанчын, удзельнічаюць усё
болей і болей журналістаў, —
адзначыў міністр інфармацыі Бе ла русі Аляксандр
КАРЛЮ КЕ ВІЧ. — Сё ле та
мы атрымалі амаль 80 работ
больш чым ад 70 сродкаў масавай інфармацыі, як рэспубліканскіх, так і рэгіянальных.
Прычым, што радуе, публікацыі і выступленні ў эфіры
прадстаўлены ва ўсёй палітры журналісцкіх жанраў.
Перад узнагароджваннем
пераможцаў конкурсу прайшоў круглы стол на тэму «Аб
па вы шэн ні ролі СМІ ў рашэнні актуальных пытанняў
па ляп шэн ня зда роўя жанчын, умацавання сямейных
каштоўнасцяў, прапагандзе
зда ро ва га ла ду жыц ця».
У межах дыскусіі былі ўзняты глыбокія пытанні. Шмат
гаварылі не толькі пра фізічнае здароўе бацькоў і іх
дзяцей, але і пра духоўнае.
Таксама выступоўцы, сярод

якіх дэпу таты, педагогі, медыкі, работнікі цэнтраў сацы яль на га аб слу гоў ван ня
сям'і і дзяцей, святары, закранулі шмат праблемных
мо ман таў. У пры ват нас ці,
што наспела неабходнасць
ства рэн ня «баць коў скіх
універсітэтаў» і ўвядзення
ўрокаў «Псіхалогія сямейных ад но сі наў» у школах.
Пры гэтым адзначылі, што
існуе вострая патрэба ў высокакваліфікаваных крызісных і сямейных псіхолагах.
Вы ка за лі за кла по ча насць
такімі з'явамі сучаснасці, як
сужыхарства і «чайлдфры»
(калі маладыя сем'і не жадаюць мець дзяцей). Паколькі
набліжаецца Дзень маці, то
ў цэнтры ўвагі, вядома, была жанчына. У прыватнасці,
удзельнікі дыскусіі разважалі, якой павінна быць сям'я,
каб жанчына была шчаслівай. І, што цікава, урэшце
вывелі формулу жаночага
шчас ця (пад ра бяз ней пра
гэта і не толькі чытайце ў

найбліжэйшым нумары «Сямейнай газеты»).
Разам з тым усе выступоўцы падкрэслілі важную
ролю сродкаў масавай інфармацыі ў папулярызацыі
сямейных каштоўнасцяў.
— Сёння сфарміравана
ве лі зар нае праб лем на-тэматычнае поле для будучых
выступленняў журналіс таў
на старонках газет і часопісаў, у тэлерадыёэфіры, у
сацыяльных сетках, — рэзюмаваў Аляксандр Карлюкевіч. — Тыя тэмы і прыклады,
якія агучылі падчас круглага
стала, сведчаць пра зацікаўленасць грамадства ў развіцці інстытута сям'і.
Міністр інфармацыі лічыць
важным, каб СМІ і далей актыўна асвятлялі сямейную
тэматыку, працягвалі гадаваць парасткі дабра, маральнасці і духоўнасці ў бацьках
і іх дзецях.
Надзея ДРЫЛА.
nаdzіеjа@zvіаzdа.bу



 Першае месца

РАБОТАЙ ЗАБЯСПЕЧЫЛІ
1200 студэнтаў-платнікаў размеркавалі сёлета па іх жаданні
Сёлета ва ўніверсітэтах быў двайны
выпуск — на ІТ-спецыяльнасцях, гуманітарных, педагагічных, прыродазнаўчанавуковых. У выніку размеркаваны 24,3 тысячы студэнтаў ВНУ,
якія вучыліся на бюджэце (без уліку
ўстаноў адукацыі МУС, МНС, Міністэрства абароны і Дзяржпагранкамітэта). Гэта на 7,4 тысячы больш,
чым летась.
— Сітуацыя на рынку працы характарызавалася зніжэннем попыту на спецыялістаў і ростам канкурэнцыі паміж
прэтэндэнтамі на вакансіі. Пры гэтым
паказчыкі размеркавання значна палепшыліся ў параўнанні з мінулым годам. Па аператыўных звестках, сёлета
першае працоўнае месца атрымалі 98,9
працэнта выпускнікоў, якія вучыліся за
кошт бюджэтных сродкаў. У 2016-м такіх было 96 працэнтаў, — агучыла лічбы
кансультант галоўнага ўпраўлення
прафесійнай адукацыі Міністэрства
адукацыі Вольга МУШЧЫНСКАЯ.
Дадаткова былі размеркаваны 1200
платнікаў, які выказалі такое жаданне.
Права на самастойнае працаўладкаванне

атрымала нязначная колькасць студэнтаў.
У асноўным з-за таго, што ім не маглі падабраць работу ў сувязі з сямейна-бытавымі
ўмовамі (напрыклад, па месцы жыхарства
мужа або жонкі ці бацькоў-інвалідаў не
было адпаведных вакансій).
Што да ўстаноў сярэдняй спецыяльнай
і прафесійна-тэхнічнай адукацыі, то там
было размеркавана 99,5 працэнта выпускнікоў з ліку бюджэтнікаў (усяго сёлета
каледжы і ліцэі падрыхтавалі больш за 45
тысяч рабочых і спецыялістаў). Свабодны
дыплом атрымалі толькі 204 чалавекі.
Па інфармацыі Мінадукацыі, штогод
да першага працоўнага месца не даязджае 5—6 працэнтаў «размеркаванцаў». Кажуць, што прычыны ў асноўным уважлівыя — прызыў у армію ці
паступленне ў магістратуру.
Па словах Вольгі Мушчынскай, у новай рэдакцыі Кодэкса аб адукацыі будзе
разглядацца пытанне аб удасканаленні
сістэмы размеркавання. Але размовы
пра адмену не ідзе. «Мы працуем у інтарэсах наймальнікаў. Калі б мясцовыя
органы выказаліся за адмену размеркавання, тады іншая справа. Але пакуль
падобных заяў не паступала».

Начальнік упраўлення кадравай
палітыкі, устаноў адукацыі Міністэрства аховы здароўя Вольга МАРШАЛКА расказала пра сітуацыю ў сваёй галіне. Сёлета медуніверсітэты падрыхтавалі тры тысячы спецыялістаў.
— Мы працуем пад бягучую і перспектыўную кадравую патрэбу. Каля 70 працэнтаў выпускнікоў былі размеркаваны ў
сельскую мясцовасць і пярвічнае звяно.
Заробкі маладых спецыялістаў у вёсках,
дарэчы, вышэйшыя, чым у горадзе, —
адзначыла прадстаўнік ведамства.
Над тым, каб юныя ўрачы заставаліся
на месцах і пасля заканчэння размеркавання, міністэрства працуе разам з мясцовымі выканаўчымі ўладамі. Перш за
ўсё вырашаюць пытанне пражывання.
Таксама праводзяць анкетаванне моладзі, каб высветліць найбольш актуальныя
для іх моманты і ўбачыць рэгіёны, якія не
спраўляюцца з сітуацыяй.
Вольга Маршалка заўважыла, што ў
цэлым працэнт спецыялістаў, якія сыходзяць з галіны, змяншаецца.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by



 Год навукі

КУДЫ РУХАЕЦЦА «ГРАМАДСТВА РЫЗЫКІ»?
Першы беларускі філасофскі кангрэс «Нацыянальная філасофія ў
глабальным свеце» пройдзе з 18 па 20 кастрычніка
з удзелам прадстаўнікоў
20 краін. Па маштабнасці
з гэтым мерапрыемствам
зможа сапернічаць толькі
ІІ з'езд беларускіх вучоных, правядзенне якога
запланавана на снежань.
Па словах дырэктара Інстытута філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Анатоля ЛАЗАРЭВІЧА, першапачаткова кангрэс планаваўся
як падзея рэспубліканскага
маштабу, але хутка стала
зразумела, што да гэтага форуму ёсць вялікі міжнародны
інтарэс. Арганізатары атрымалі 800 заявак ад ахвотных
да яго далучыцца, але, улічваючы ўмяшчальнасць вялікай

залы Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,
змаглі задаволіць з іх толькі
500. Яшчэ 200 чалавек будуць
удзельнічаць завочна, даслаўшы на кангрэс свае стэндавыя
даклады.
Прыкладна палова ўдзельнікаў — гэта прадстаўнікі айчыннай навукі: беларускія
філосафы, палітолагі, культуролагі, сацыёлагі. Астатнія
— прадстаўнікі філасофскай
эліты з краін блізкага і далёкага замежжа.
Падчас кангрэса 19 кастрычніка будзе адкрыты Беларуска-кітайскі даследчы цэнтр
філасофіі і культуры пры Нацыянальнай акадэміі навук.
«Ён будзе спрыяць інтэнсіфікацыі кантактаў паміж нашымі
навуковымі ўстановамі, а таксама будаўніцтву Эканамічнага пояса Шаўковага шляху.
Традыцыйна ў першую чаргу

пад увагу бярэцца эканамічны складнік, але мы перакананыя, што цудоўная ідэя будзе
прабуксоўваць, пакуль мы не
падключым патэнцыял гуманітарнай навукі», — падкрэслівае Анатоль Лазарэвіч.
Прыедзе ў Мінск з Італіі і
Генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі філасофскіх таварыстваў прафесар
Скаранціна — ключавая фігура ў філасофскай навуцы,
арганізатар сусветных філасофскіх форумаў.
Кангрэс будзе праходзіць
адначасова на трох буйных
пляцоўках: у Нацыянальнай
акадэміі навук (інстытутах філасофіі, гісторыі і Цэнтральнай
навуковай бібліятэцы НАН), у
Беларускім дзяржаўным універсітэце і Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь.
— У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў філасофскага кангрэса

апынуцца праблемы сучаснага тэхнагеннага грамадства,
новых тэхналогій, праблема
выбару паміж натуральным
і штучным інтэлектам, паміж
чалавекам і робатам, — паведаміў Анатоль Лазарэвіч.
— Мы жывём цяпер у іншай
сістэме каштоўнасцей і каардынат. Сучаснае грамадства
называюць грамадствам на
рызыкі, таму што незразумела, па якой канфігурацыі
яно раз ві ва ец ца. Адзін з
прадстаўленых на кангрэсе
дакладаў якраз будзе называцца «Куды ру хаецца сучасная цывілізацыя?». Яго
аў тар, вы ка рыс тоў ва ю чы
матэматычнае мадэляванне,
агучыць розныя магчымыя
варыянты і стратэгіі развіцця чалавецтва...
Надзея НІКАЛАЕВА.

АКТУАЛЬНЫ ТЭЛЕФОН
Традыцыйныя прамыя лініі адбудуцца ў суботу,
14 кастрычніка, у Мінгарвыканкаме і аблвыканкамах.
Тэлефонныя лініі з 9.00 да 12.00 правядуць:
на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма
Віктар Яўгенавіч САКОЎСКІ. Тэл. 8-016 221 31 21;
на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма
Віктар Віталевіч АСКЕРКА. Тэл. 8-021 222 22 22;
намеснік старшыні ГОМЕЛЬСКАГА аблвыканкама
Уладзімір Уладзіміравіч ГАРБАЧОЎ. Тэл. 8-023 275 12 37;
пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл выканкама Іван Алёйзавіч ЖУК. Тэл. 8-015 273 56 44;
першы намеснік старшыні МАГІЛЁЎСКАГА аблвыканкама Алег Іванавіч ЧЫКІДА. Тэл. 8-022 250 18 69;
старшыня МІНСКАГА абласнога Савета дэпутатаў Іван
Эдуардавіч ЛІПНІЦКІ. Тэл. 8-017 500 41 60;
старшыня МІНСКАГА гарадскога Савета дэпутатаў Васіль Васілевіч ПАНАСЮК. Тэл. 8-017 222 44 44.

 Надвор'е

МОЦНЫ ВЕЦЕР І СЫРА
А на наступным тыдні — да плюс 18
Дажджліва і ветрана будзе ў нашай краіне ў выхадныя, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага
цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Атлантычныя цыклоны, што рухаюцца на поўначы ад нашай краіны, прынеслі дажджы і парывісты вецер. Месцамі
ўжо дасягнута месячная норма ападкаў.
Захаваецца моцны парывісты вецер і ў суботу. Не абыдзецца без кароткачасовых дажджоў. Тэмпература паветра
ўначы складзе 3—9 цяпла, удзень — ад плюс 6 да плюс
12 градусаў, па паўднёвым захадзе — да 13—15 цяпла.
На большай частцы тэрыторыі чакаюцца дажджы і ўначы
ў нядзелю. А ўдзень вільгаці будзе менш і выгляне сонца,
але часам не абыдзецца без кароткачасовых дажджоў і парывістага ветру. Уначы — 7—12 цяпла, па паўночным усходзе — каля плюс 5 градусаў. Удзень — ад плюс 10 да плюс
15 градусаў, у паўднёва-заходніх раёнах — да 17 цяпла.
Паводле доўгатэрміновых прагнозаў айчынных спецыялістаў, і ў панядзелак у некаторых раёнах, пераважна па
паўночным усходзе, пройдуць невялікія кароткачасовыя
дажджы. Тэмпература паветра ўначы складзе 4—9 цяпла,
удзень — ад плюс 9 да плюс 15 градусаў. У паўднёва-заходніх раёнах уначы будзе цяплей, тэмпература паветра
чакаецца ад плюс 10 да плюс 12 градусаў. Удзень тут будзе
ўвогуле камфортна — да плюс 16—18 цяпла. У аўторак у
некаторых раёнах, пераважна па паўночным усходзе, пройдуць кароткачасовыя дажджы. Ізноў чакаецца парывісты
вецер. Тэмпература паветра ўначы складзе 6—12 цяпла,
а ўдзень — плюс 10—16 градусаў, а па поўдні ўвогуле да
17—18 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



 На слыху

ПРАЗ ГОД УЗЯЎСЯ ЗА НОЖ
Пасля бензапілы і сякеры...

Уладзіслаў Казакевіч напаў на кантралёраў у шклоўскай
калоніі, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў.
У папраўчай калоніі №17 Шклова 12 кастрычніка каля
10.40 пры вывадзе асуджанага Уладзіслава Казакевіча
на прагулку падчас правядзення стандартнай працэдуры
надгляду спрацаваў металадэтэктар у вобласці яго левага
рукава. Асуджанаму было прапанавана здаць забаронены
прадмет, але ён, не выканаўшы патрабаванні вайсковага
нарада, правай рукой выхапіў з рукава самаробны нож і
паспрабаваў напасці на супрацоўніка адміністрацыі калоніі.
Дзякуючы прафесійным дзеянням начальніка вайсковага
нарада кантралёраў і асабовага саставу нарада асуджаны
Уладзіслаў Казакевіч быў абяззброены. У цяперашні час на
месцы здарэння працуе следча-аператыўная група.
Нагадаем, сёлета ў сакавіку Мінскі гарадскі суд прызнаў
18-гадовага студэнта першага курса Міжнароднага ўніверсітэта «МІТСО» Уладзіслава Казакевіча вінаватым у забойстве
супрацоўніцы ГЦ «Новая Еўропа», у замаху на забойства і
злосным хуліганстве, здзейсненым летась 8 кастрычніка ў
Мінску, і прысудзіў яго да 15 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі агульнага рэжыму.

ПАД СУД ЗА ЗАБОЙСТВА КАЦЯНЯЦІ
У сталіцы ў судзе Першамайскага раёна пачаўся
разгляд крымінальнай справы ў дачыненні да мінчаніна, які абвінавачваецца ў жорсткім абыходжанні з
жывёлай, што прывяло да яе гібелі.

nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

Здарэнне адбылося каля пад'езда аднаго з дамоў па вуліцы
Русіянава. На вачах мінакоў мужчына ўзяў маленькае кацяня
і некалькі разоў ударыў яго галавой аб сцяну. Ад атрыманых
траўм жывёла памерла на месцы. Сведкі гэтага дзікунства
паведамілі ў міліцыю, нават прадаставілі здымкі з мабільнага тэлефона, якія паспеў зрабіць адзін з іх. Мінчанін матывам
свайго ўчынку назваў тое, што кацяня выклікала раздражненне, бо пражывала ў жанчыны, з якой ён якраз перад сваёй выхадкай распіваў алкаголь, — мужчына быў нападпітку. Цяпер
яму пагражаюць грамадскія работы ці штраф, ці папраўчыя
работы на тэрмін да аднаго года або арышт.
Сяргей РАСОЛЬКА. rs@zviazda.by





