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На слы хуНа слы ху  

ПРАЗ ГОД УЗЯЎ СЯ ЗА НОЖ
Пас ля бен за пі лы і ся ке ры...

Ула дзі слаў Ка за ке віч на паў на кант ра лё раў у шкло ўскай 
ка ло ніі, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ўнут ра ных спраў.

У па праў чай ка ло ніі №17 Шкло ва 12 каст рыч ні ка ка ля 
10.40 пры вы ва дзе асу джа на га Ула дзі сла ва Ка за ке ві ча 
на пра гул ку пад час пра вя дзен ня стан дарт най пра цэ ду ры 
над гля ду спра ца ваў ме та ла дэ тэк тар у воб лас ці яго ле ва га 
ру ка ва. Асу джа на му бы ло пра па на ва на здаць за ба ро не ны 
прад мет, але ён, не вы ка наў шы па тра ба ван ні вай ско ва га 
на ра да, пра вай ру кой вы ха піў з ру ка ва са ма роб ны нож і 
па спра ба ваў на па сці на су пра цоў ні ка ад мі ніст ра цыі ка ло ніі. 
Дзя ку ю чы пра фе сій ным дзе ян ням на чаль ні ка вай ско ва га 
на ра да кант ра лё раў і аса бо ва га са ста ву на ра да асу джа ны 
Ула дзі слаў Ка за ке віч быў абяз збро е ны. У ця пе раш ні час на 
мес цы зда рэн ня пра цуе след ча-апе ра тыў ная гру па.

На га да ем, сё ле та ў са ка ві ку Мін скі га рад скі суд пры знаў 
18-га до ва га сту дэн та пер ша га кур са Між на род на га ўні вер сі-
тэ та «МІТ СО» Ула дзі сла ва Ка за ке ві ча ві на ва тым у за бой стве 
су пра цоў ні цы ГЦ «Но вая Еў ро па», у за ма ху на за бой ства і 
злос ным ху лі ган стве, здзейс не ным ле тась 8 каст рыч ні ка ў 
Мін ску, і пры су дзіў яго да 15 га доў па збаў лен ня во лі з ад бы-
ван нем па ка ран ня ў ка ло ніі агуль на га рэ жы му.

ПАД СУД ЗА ЗА БОЙ СТВА КА ЦЯ НЯ ЦІ
У ста лі цы ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на па чаў ся 
раз гляд кры мі наль най спра вы ў да чы нен ні да мін ча-
ні на, які аб ві на вач ва ец ца ў жорст кім абы хо джан ні з 
жы вё лай, што пры вя ло да яе гі бе лі.

Зда рэн не ад бы ло ся ка ля пад' ез да ад на го з да моў па ву лі цы 
Ру сі я на ва. На ва чах мі на коў муж чы на ўзяў ма лень кае ка ця ня 
і не каль кі ра зоў уда рыў яго га ла вой аб сця ну. Ад атры ма ных 
траўм жы вё ла па мер ла на мес цы. Свед кі гэ та га дзі кун ства 
па ве да мі лі ў мі лі цыю, на ват пра да ста ві лі здым кі з ма біль на-
га тэ ле фо на, якія па спеў зра біць адзін з іх. Мін ча нін ма ты вам 
свай го ўчын ку на зваў тое, што ка ця ня вы клі ка ла раз драж нен-
не, бо пра жы ва ла ў жан чы ны, з якой ён як раз пе рад сва ёй вы-
хад кай рас пі ваў ал ка голь, — муж чы на быў на пад піт ку. Ця пер 
яму па гра жа юць гра мад скія ра бо ты ці штраф, ці па праў чыя 
ра бо ты на тэр мін да ад на го го да або арышт.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



На двор'еНа двор'е  

МОЦ НЫ ВЕ ЦЕР І СЫ РА
А на на ступ ным тыд ні — да плюс 18

Даждж лі ва і вет ра на бу дзе ў на шай кра і не ў вы хад-
ныя, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў-
на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася-
род дзя Мінп ры ро ды.

Ат лан тыч ныя цык ло ны, што ру ха юц ца на поў на чы ад на-
шай кра і ны, пры нес лі даж джы і па ры віс ты ве цер. Мес ца мі 
ўжо да сяг ну та ме сяч ная нор ма апад каў.

За ха ва ец ца моц ны па ры віс ты ве цер і ў су бо ту. Не абы-
дзец ца без ка рот ка ча со вых даж джоў. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе 3—9 цяп ла, удзень — ад плюс 6 да плюс 
12 гра ду саў, па паў днё вым за ха дзе — да 13—15 цяп ла.

На боль шай част цы тэ ры то рыі ча ка юц ца даж джы і ўна чы 
ў ня дзе лю. А ўдзень віль га ці бу дзе менш і вы гля не сон ца, 
але ча сам не абы дзец ца без ка рот ка ча со вых даж джоў і па-
ры віс та га вет ру. Уна чы — 7—12 цяп ла, па паў ноч ным ус хо-
дзе — ка ля плюс 5 гра ду саў. Удзень — ад плюс 10 да плюс 
15 гра ду саў, у паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах — да 17 цяп ла.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе цы-
я ліс таў, і ў па ня дзе лак у не ка то рых ра ё нах, пе ра важ на па 
паў ноч ным ус хо дзе, прой дуць не вя лі кія ка рот ка ча со выя 
даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 4—9 цяп ла, 
удзень — ад плюс 9 да плюс 15 гра ду саў. У паўд нё ва-за-
ход ніх ра ё нах уна чы бу дзе цяп лей, тэм пе ра ту ра па вет ра 
ча ка ец ца ад плюс 10 да плюс 12 гра ду саў. Удзень тут бу дзе 
ўво гу ле кам форт на — да плюс 16—18 цяп ла. У аў то рак у 
не ка то рых ра ё нах, пе ра важ на па паў ноч ным ус хо дзе, прой-
дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Із ноў ча ка ец ца па ры віс ты 
ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 6—12 цяп ла, 
а ўдзень — плюс 10—16 гра ду саў, а па поўд ні ўво гу ле да 
17—18 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Пер шае мес цаПер шае мес ца  

РА БО ТАЙ ЗА БЯС ПЕ ЧЫ ЛІ
1200 сту дэн таў-плат ні каў раз мер ка ва лі сё ле та па іх жа дан ні

Сё ле та ва ўні вер сі тэ тах быў двай ны 
вы пуск — на ІТ-спе цы яль нас цях, гу-
ма ні тар ных, пе да га гіч ных, пры ро да-
знаў ча на ву ко вых. У вы ні ку раз мер-
ка ва ны 24,3 ты ся чы сту дэн таў ВНУ, 
якія ву чы лі ся на бюд жэ це (без улі ку 
ўста ноў аду ка цыі МУС, МНС, Мі ніс-
тэр ства аба ро ны і Дзярж па гран ка-
мі тэ та). Гэ та на 7,4 ты ся чы больш, 
чым ле тась.

— Сі ту а цыя на рын ку пра цы ха рак-
та ры за ва ла ся зні жэн нем по пы ту на спе-
цы я ліс таў і рос там кан ку рэн цыі па між 
прэ тэн дэн та мі на ва кан сіі. Пры гэ тым 
па каз чы кі раз мер ка ван ня знач на па-
леп шы лі ся ў па раў на нні з мі ну лым го-
дам. Па апе ра тыў ных звест ках, сё ле та 
пер шае пра цоў нае мес ца атры ма лі 98,9 
пра цэн та вы пуск ні коў, якія ву чы лі ся за 
кошт бюд жэт ных срод каў. У 2016-м та-
кіх бы ло 96 пра цэн таў, — агу чы ла ліч бы 
кан суль тант га лоў на га ўпраў лен ня 

пра фе сій най аду ка цыі Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Воль га МУ ШЧЫН СКАЯ.

Да дат ко ва бы лі раз мер ка ва ны 1200 
плат ні каў, які вы ка за лі та кое жа дан не. 
Пра ва на са ма стой нае пра ца ўлад ка ван не 

атры ма ла ня знач ная коль касць сту дэн таў. 
У асноў ным з-за та го, што ім не маг лі па да-
браць ра бо ту ў су вя зі з ся мей на-бы та вы мі 
ўмо ва мі (на прык лад, па мес цы жы хар ства 
му жа або жон кі ці баць коў-ін ва лі даў не 
бы ло ад па вед ных ва кан сій).

Што да ўста ноў ся рэд няй спе цы яль най 
і пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі, то там 
бы ло раз мер ка ва на 99,5 пра цэн та вы-
пуск ні коў з лі ку бюд жэт ні каў (уся го сё ле та 
ка ле джы і лі цэі пад рых та ва лі больш за 45 
ты сяч ра бо чых і спе цы я ліс таў). Сва бод ны 
дып лом атры ма лі толь кі 204 ча ла ве кі.

Па ін фар ма цыі Мі на ду ка цыі, што год 
да пер ша га пра цоў на га мес ца не да-
яз джае 5—6 пра цэн таў «раз мер ка ван-
цаў». Ка жуць, што пры чы ны ў асноў-
ным уваж лі выя — пры зыў у ар мію ці 
па ступлен не ў ма гіст ра ту ру.

Па сло вах Воль гі Му шчын скай, у но-
вай рэ дак цыі Ко дэк са аб аду ка цыі бу дзе 
раз гля дац ца пы тан не аб удас ка на лен ні 
сіс тэ мы раз мер ка ван ня. Але раз мо вы 
пра ад ме ну не ідзе. «Мы пра цу ем у ін-
та рэ сах най маль ні каў. Ка лі б мяс цо выя 
ор га ны вы ка за лі ся за ад ме ну раз мер ка-
ван ня, та ды ін шая спра ва. Але па куль 
па доб ных за яў не па сту па ла».

На чаль нік упраў лен ня кад ра вай 
па лі ты кі, уста ноў аду ка цыі Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя Воль га МАР ШАЛ-
КА рас ка за ла пра сі ту а цыю ў сва ёй га-
лі не. Сё ле та ме ду ні вер сі тэ ты пад рых та-
ва лі тры ты ся чы спе цы я ліс таў.

— Мы пра цу ем пад бя гу чую і перс пек-
тыў ную кад ра вую па трэ бу. Ка ля 70 пра-
цэн таў вы пуск ні коў бы лі раз мер ка ва ны ў 
сель скую мяс цо васць і пяр віч нае звя но. 
За роб кі ма ла дых спе цы я ліс таў у вёс ках, 
да рэ чы, вы шэй шыя, чым у го ра дзе, — 
ад зна чы ла прад стаў нік ве дам ства.

Над тым, каб юныя ўра чы за ста ва лі ся 
на мес цах і пас ля за кан чэн ня раз мер ка-
ван ня, мі ніс тэр ства пра цуе ра зам з мяс-
цо вы мі вы ка наў чы мі ўла да мі. Перш за 
ўсё вы ра ша юць пы тан не пра жы ван ня. 
Так са ма пра вод зяць ан ке та ван не мо ла-
дзі, каб вы свет ліць най больш ак ту аль ныя 
для іх мо ман ты і ўба чыць рэ гі ё ны, якія не 
спраў ля юц ца з сі ту а цы яй.

Воль га Мар шал ка за ўва жы ла, што ў 
цэ лым пра цэнт спе цы я ліс таў, якія сы хо-
дзяць з га лі ны, змян ша ец ца. 

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by



АК ТУ АЛЬ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН
Тра ды цый ныя пра мыя лі ніі ад бу дуц ца ў су бо ту, 

14 каст рыч ні ка, у Мін гар вы кан ка ме і абл вы кан ка мах. 
Тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 
Вік тар Яў ге на віч СА КОЎ СКІ. Тэл. 8-016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Вік тар Ві та ле віч АС КЕР КА. Тэл. 8-021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ГАР БА ЧОЎ. Тэл. 8-023 275 12 37;

пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл -
вы кан ка ма Іван Алёй за віч ЖУК. Тэл. 8-015 273 56 44;

пер шы на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка-
ма Алег Іва на віч ЧЫ КІ ДА. Тэл. 8-022 250 18 69;

стар шы ня МІНСК АГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Іван 
Эду ар да віч ЛІП НІЦ КІ. Тэл. 8-017 500 41 60;

стар шы ня МІНСК АГА га рад ско га Са ве та дэ пу та таў Ва-
сіль Ва сі ле віч ПА НА СЮК. Тэл. 8-017 222 44 44.

Пер шы бе ла рус кі фі ла-

соф скі кан грэс «На цы-

я наль ная фі ла со фія ў 

гла баль ным све це» прой-

дзе з 18 па 20 каст рыч ні ка 

з удзе лам прад стаў ні коў 

20 кра ін. Па маш таб нас ці 

з гэ тым ме ра пры ем ствам 

змо жа са пер ні чаць толь кі 

ІІ з'езд бе ла рус кіх ву чо-

ных, пра вя дзен не яко га 

за пла на ва на на сне жань.

Па сло вах ды рэк та ра Ін-

сты ту та фі ла со фіі На цы я-

наль най ака дэ міі на вук Ана-

то ля ЛА ЗА РЭ ВІ ЧА, пер ша па-
чат ко ва кан грэс пла на ваў ся 
як па дзея рэс пуб лі кан ска га 
маш та бу, але хут ка ста ла 
зра зу ме ла, што да гэ та га фо-
ру му ёсць вя лі кі між на род ны 
ін та рэс. Ар га ні за та ры атры-
ма лі 800 за явак ад ах вот ных 
да яго да лу чыц ца, але, уліч ва-
ю чы ўмя шчаль насць вя лі кай 

за лы Прэ зі ды у ма На цы я наль-
най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 
змаг лі за да во ліць з іх толь кі 
500. Яшчэ 200 ча ла век бу дуць 
удзель ні чаць за воч на, да слаў-
шы на кан грэс свае стэн да выя 
дак ла ды.

Пры клад на па ло ва ўдзель-
ні каў — гэ та прад стаў ні кі ай-
чын най на ву кі: бе ла рус кія 
фі ло са фы, па лі то ла гі, куль-
ту ро ла гі, са цы ё ла гі. Ас тат нія 
— прад стаў ні кі фі ла соф скай 
элі ты з кра ін бліз ка га і да лё-
ка га за меж жа.

Пад час кан грэ са 19 каст-
рыч ні ка бу дзе ад кры ты Бе ла-
рус ка-кі тай скі да след чы цэнтр 
фі ла со фіі і куль ту ры пры На-
цы я наль най ака дэ міі на вук. 
«Ён бу дзе спры яць ін тэн сі фі-
ка цыі кан так таў па між на шы мі 
на ву ко вы мі ўста но ва мі, а так-
са ма бу даў ніц тву Эка на міч-
на га по яса Шаў ко ва га шля ху. 
Тра ды цый на ў пер шую чар гу 

пад ува гу бя рэц ца эка на міч-
ны склад нік, але мы пе ра ка на-
ныя, што цу доў ная ідэя бу дзе 
пра бук соў ваць, па куль мы не 
пад клю чым па тэн цы ял гу ма ні-
тар най на ву кі», — пад крэс лі-
вае Ана толь Ла за рэ віч.

Пры е дзе ў Мінск з Іта ліі і 
Ге не раль ны сак ра тар Між на-
род най фе дэ ра цыі фі ла соф-
скіх та ва рыст ваў пра фе сар 
Ска ра нці на — клю ча вая фі-
гу ра ў фі ла соф скай на ву цы, 
ар га ні за тар су свет ных фі ла-
соф скіх фо ру маў.

Кан грэс бу дзе пра хо дзіць 
ад на ча со ва на трох буй ных 
пля цоў ках: у На цы я наль най 
ака дэ міі на вук (ін сты ту тах фі-
ла со фіі, гіс то рыі і Цэнт раль най 
на ву ко вай біб лі я тэ цы НАН), у 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні-
вер сі тэ це і Ака дэ міі кі ра ван-
ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

— У цэнт ры ўва гі ўдзель-
ні каў фі ла соф ска га кан грэ са 

апы нуц ца праб ле мы су час на-
га тэх на ген на га гра мад ства, 
но вых тэх на ло гій, праб ле ма 
вы ба ру па між на ту раль ным 
і штуч ным ін тэ ле ктам, па між 
ча ла ве кам і ро ба там, — па-
ве да міў Ана толь Ла за рэ віч. 
— Мы жы вём ця пер у ін шай 
сіс тэ ме каш тоў нас цей і ка ар-
ды нат. Су час нае гра мад ства 
на зы ва юць гра мад ствам на 
ры зы кі, та му што не зра зу-
ме ла, па якой кан фі гу ра цыі 
яно раз ві ва ец ца. Адзін з 
прад стаў ле ных на кан грэ се 
дак ла даў як раз бу дзе на зы-
вац ца «Ку ды ру ха ец ца су-
час ная цы ві лі за цыя?». Яго 
аў тар, вы ка рыс тоў ва ю чы 
ма тэ ма тыч нае ма дэ ля ван не, 
агу чыць роз ныя маг чы мыя 
ва ры ян ты і стра тэ гіі раз віц-
ця ча ла вец тва...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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КУ ДЫ РУ ХА ЕЦ ЦА «ГРА МАД СТВА РЫ ЗЫ КІ»?

У твор чай скар бон цы 
ўзна га род на шай га зе-
ты — па паў нен не. Учо ра 
тэ ма тыч ны да да так «Ся-
мей ная га зе та» атры маў 
дып лом Мі ніс тэр ства ін-
фар ма цыі «за ўсе ба ко-
вае і вы со ка пра фе сій-

нае асвят лен не ся мей-

най тэ ма ты кі» ў ме жах 

кон кур су «Моц ная сям'я 

— моц ная дзяр жа ва»:

— Мне пры ем на свед-
чыць пра тое, што ў рэс пуб-
лі кан скім твор чым кон кур се 
«Моц ная сям'я — моц ная 
дзяр жа ва», які тра ды цый на 

пра вод зяць Мі ніс тэр ства ін-
фар ма цыі і Бе ла рус кі са юз 
жан чын, удзель ні ча юць усё 
бо лей і бо лей жур на ліс таў, — 
ад зна чыў мі ністр ін фар ма-
цыі Бе ла ру сі Аляк сандр 
КАР ЛЮ КЕ ВІЧ. — Сё ле та 
мы атры ма лі амаль 80 ра бот 
больш чым ад 70 срод каў ма-
са вай ін фар ма цыі, як рэс пуб-
лі кан скіх, так і рэ гі я наль ных. 
Пры чым, што ра дуе, пуб лі-
ка цыі і вы ступ лен ні ў эфі ры 
прад стаў ле ны ва ўсёй па літ-
ры жур на лісц кіх жан раў.

Пе рад уз на га родж ван нем 
пе ра мож цаў кон кур су прай-
шоў круг лы стол на тэ му «Аб 
па вы шэн ні ро лі СМІ ў ра-
шэн ні ак ту аль ных пы тан няў 
па ляп шэн ня зда роўя жан-
чын, ума ца ван ня ся мей ных 
каш тоў нас цяў, пра па ган дзе 
зда ро ва га ла ду жыц ця». 
У ме жах дыс ку сіі бы лі ўзня-
 ты глы бо кія пы тан ні. Шмат 
га ва ры лі не толь кі пра фі-
зіч нае зда роўе баць коў і іх 
дзя цей, але і пра ду хоў нае. 
Так са ма вы сту поў цы, ся род 

якіх дэ пу та ты, пе да го гі, ме-
ды кі, ра бот ні кі цэнт раў са-
цы яль на га аб слу гоў ван ня 
сям'і і дзя цей, свя та ры, за-
кра ну лі шмат праб лем ных 
мо ман таў. У пры ват нас ці, 
што на спе ла не аб ход насць 
ства рэн ня «баць коў скіх 
уні вер сі тэ таў» і ўвя дзен ня 
ўро каў «Псі ха ло гія ся мей-
ных ад но сі наў» у шко лах. 
Пры гэ тым ад зна чы лі, што 
іс нуе вост рая па трэ ба ў вы-
со ка ква лі фі ка ва ных кры зіс-
ных і ся мей ных псі хо ла гах. 
Вы ка за лі за кла по ча насць 
та кі мі з'я ва мі су час нас ці, як 
су жы хар ства і «чай лдфры» 
(ка лі ма ла дыя сем'і не жа да-
юць мець дзя цей). Па коль кі 
на блі жа ец ца Дзень ма ці, то 
ў цэнт ры ўва гі, вя до ма, бы-
ла жан чы на. У пры ват нас ці, 
удзель ні кі дыс ку сіі раз ва жа-
лі, якой па він на быць сям'я, 
каб жан чы на бы ла шчас лі-
вай. І, што ці ка ва, урэш це 
вы ве лі фор му лу жа но ча га 
шчас ця (пад ра бяз ней пра 
гэ та і не толь кі чы тай це ў 

най блі жэй шым ну ма ры «Ся-
мей най га зе ты»).

Ра зам з тым усе вы сту-
поў цы пад крэс лі лі важ ную 
ро лю срод каў ма са вай ін-
фар ма цыі ў па пу ля ры за цыі 
ся мей ных каш тоў нас цяў.

— Сён ня сфар мі ра ва на 
ве лі зар нае праб лем на-тэ-
ма тыч нае по ле для бу ду чых 
вы ступ лен няў жур на ліс таў 
на ста рон ках га зет і ча со-
пі саў, у тэ ле ра дыё эфі ры, у 
са цы яль ных сет ках, — рэ зю-
ма ваў Аляк сандр Кар лю ке-
віч. — Тыя тэ мы і пры кла ды, 
якія агу чы лі пад час круг ла га 
ста ла, свед чаць пра за ці каў-
ле насць гра мад ства ў раз віц-
ці ін сты ту та сям'і.

Мі ністр ін фар ма цыі лі чыць 
важ ным, каб СМІ і да лей ак-
тыў на асвят ля лі ся мей ную 
тэ ма ты ку, пра цяг ва лі га да-
ваць па раст кі даб ра, ма раль-
нас ці і ду хоў нас ці ў баць ках 
і іх дзе цях.

На дзея ДРЫ ЛА.
nаdzіеjа@zvіаzdа.bу
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