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Ад мет ным ста ла тое, што 

ся род вы пуск ні коў бы ло як 

ні ко лі шмат дзяў чат. На раў-

не з хлоп ца мі лей тэ нанц кія 

па го ны атры ма лі 24 прад-

стаў ні цы сла ба га по лу. Як 

жа цу доў на яны вы гля да лі, 

ка лі з не ве ра год най гра цы-

ёз нас цю кро чы лі па пля цы! 

За мест мі лі цэй скіх фу ра-

жак — стыль ныя ка пя лю шы-

кі, на на гах туф лі-ло дач кі, 

эле гант ны кі цель па фі гу ры 

з пыш ным ак сель бан там — 

што там ка заць, пры га жу ням 

вель мі па суе па рад ная фор-

ма. Але ж гэ та, на пэў на, не 

са мая га лоў ная з пры чын, 

па якіх яны вы бра лі сі ла-

вое ве дам ства. Да рэ чы, 

ча ты ры дзяў чы ны — Алі на 

Граб ко, Ан ге лі на Каз ло ва, 

Алі на Сцяб ло ва і Іры на Та-

нюк — атры ма лі дып ло мы з 

ад зна кай, а дзве з іх яшчэ і 

за ла тыя ме да лі. І гэ та вель мі 

вы со кі вы нік.

Ма гі лёў ская ВНУ лі чыц-

ца ад ной з най мац ней шых 

куз няў мі лі цэй скіх кад раў. 

Тут ідзе пад рых тоў ка спе цы-

я ліс таў юры дыч на га кі рун ку, 

пры зва ных аба ра няць ін та-

рэ сы гра мад скас ці. А ў гэ тым 

не па він на быць фар ма ліз му, 

та му кур сан ты не аб мя жоў-

ва юц ца вы ву чэн нем юры-

дыч ных пра ві лаў і за ко наў, 

яны ўвесь час у твор час ці. 

З пер ша га ж го да на ву чан ня 

іх пры цяг ва юць да да след чай 

і на ву ко вай дзей нас ці. Як вы-

нік — вы со кія ад зна кі і пе ра-

мо гі ў роз ных кон кур сах.

Алі на Граб ко ле тась ста-

ла дру гой ў рэс пуб лі кан скім 

кон кур се ара тар ска га май-

стэр ства «Цы цэ ро ній-2018». 

Шмат у чым ёй тут да па мог 

на чаль нік ка фед ры са-

цы яль на-гу ма ні тар ных 

дыс цып лін кан ды дат 

фі ла ла гіч ных на вук 

Сяр гей Ве ні дык таў. 

На кон кур се дзяўчына 

за кра ну ла праб ле мы 

сля пых лю дзей і вы-

сту пі ла больш чым 

пе ра ка наў ча. Спа дзя-

ва ла ся на пер шае мес-

ца, але і дру гое не так 

ужо кеп ска — пе ра-

хва ля ва ла ся кры шач-

ку. Яшчэ адзін дып-

лом Алі на атры ма ла 

на кон кур се ў БДЭУ 

пад наз вай «Дзяр жа-

ва, пра ва, асо ба». Там яна 

ка за ла пра тое, які важ ны і 

ад каз ны ўплыў аказ вае на 

дзя цей, якія зна хо дзяц ца на 

дзяр жаў ным за бес пя чэн ні, 

пры ём ная сям'я. Да рэ чы, 

ма ці Алі ны пра цуе вы ха ва-

це лем дзі ця ча га до ма ся-

мей на га ты пу і ў дзяў чы ны 

па гэ тай тэ ме быў свой аса-

біс ты до свед. Су раз моў ца 

пры зна ец ца, што зай мац ца 

на ву ко вай дзей нас цю ёй 

вель мі пры ем на і яна ўдзяч-

ная за гэ та сва ёй вы клад чы-

цы — за гад чы цы ка фед ры 

пра ва вых дыс цып лін Іры не 

Дэ мі да вай, якая ад ной чы 

звяр ну ла ўва гу на да пыт лі-

вую кур сант ку і за пра сі ла яе 

на між на род ны круг лы стол. 

Дзяў чы на ад чу ла ці ка васць 

да да след чай ра бо ты, яна 

па ды ма ла та кія сур' ёз ныя 

праб ле мы, як эма цый нае 

вы га ран не су пра цоў ні каў 

мі лі цыі, эк стрэ мізм у ма ла-

дзёж ным ася род дзі. Яе на-

пра цоў кі дру ка ва лі ся ў на ву-

ко вых збор ні ках і ча со пі сах.

Лёс яшчэ ад ной вы пуск ні-

цы ін сты ту та Воль гі Шу мян-

ца вай быў вы зна ча ны яшчэ 

ў шко ле. Ву ча ні ца лёг ка 

трап ля ла з пнеў ма тыч на га 

руж жа ў яб лы чак. У ін сты ту-

це яе на вы кі аца ні лі і пад ня лі 

на яшчэ больш вы со кі ўзро-

вень. Пад час ву чо бы яна 

зда ла нар ма тыў май стра 

спор ту па страль бе з та бель-

на га піс та ле та і з го на рам 

прад стаў ля ла свой ін сты тут 

на прэ стыж ных кон кур сах. 

Ле тась на чэм пі я на це МУС 

яна з лёг кас цю вы бі ла 90 ач-

коў са ста. Та кім вы ні кам мо-

гуць па зайз дрос ціць на ват 

хлоп цы.

Для Ва ле рыі і Іва на Пра-

жэ валь скіх ін сты тут на огул 

стаў мес цам ства рэн ня сям'і. 

Яны па сяб ра ва лі на пер-

шым кур се, а ле тась ста лі 

му жам і жон кай. Су жэн цы 

бу дуць слу жыць у Каст рыч-

ніц кім РА УС Ві цеб ска — ён 

апе рупаў на ва жа ным, яна — 

участ ко вым ін спек та рам.

— Хлоп цаў у на шым ін-

сты ту це шмат, але заў сё ды 

ма рыш пра ча ла ве ка вер на-

га і на дзей на га, — усмі ха-

ец ца дзяў чы на. — Пер шыя 

паў го да ў ін сты ту це ты яшчэ 

не ра зу ме еш, дзе зна хо дзіш-

ся, умо вы жыц ця зу сім не 

па доб ныя на тыя, што бы лі 

ра ней. Ча гось ці ба іш ся, пе-

ра жы ва еш. І Іван мне шмат 

у чым да па ма гаў, па ста ян на 

бы лі ад но ў ад на го на ўва зе, 

маг лі неш та аб мер ка ваць — 

нам ра зам вель мі лёг ка.

Але, як пры зна ец ца дзяў-

чы на, ін сты тут яна вы бра ла 

зу сім не та му, што тут ву-

чыц ца так шмат хлоп цаў. 

Яна яшчэ ў ста рэй шых кла-

сах ма ры ла стаць юрыс там, 

праў да, не звяз ва ла гэ та з 

ней кай асоб най ВНУ. Толь-

кі пас ля та го як у шко ле пра 

ін сты тут рас ка за лі су пра-

цоў ні кі мі лі цыі, яна мэ та на-

кі ра ва на па да ла да ку мен ты 

ў гэ тую ўста но ву. Да рэ чы, у 

сям'і ні хто ра ней не пра ца ваў 

у мі лі цыі. Але Ле ры па ду шы 

яе пра фе сія. На пэў на, та му, 

што яна па ха рак та ры больш 

ба я вая. На огул, усе дзяў ча ты 

з яе кур са па сту па лі асэн са-

ва на, еха лі ў Ма гі лёў з роз-

ных ку точ каў кра і ны. Нех та 

за га рэў ся, на гля дзеў шы ся 

філь маў пра пры го ды той жа 

Ка мен скай, хтось ці вы ра шыў 

пра цяг нуць ды нас тыю, а не-

ка то рыя, як Ле ра, вы зна чы-

лі ся пас ля праф ары ен та цыі. 

Ле ра пры зна ец ца, што кан-

чат ко выя ўяў лен ні пра пра-

фе сію скла лі ся толь кі пад час 

ву чо бы і прак ты кі. Ма ры гэ та 

ад но, а служ ба — зу сім ін-

шае. Вы пра ба ван ні па ча лі ся 

з пер ша га ж го да, ка лі ву чы-

лі ся жыць па рэ жы ме на ка-

зар мен ным ста но ві шчы. Для 

дзяў чат тэр мін вы пра ба ван ня 

аб мя жоў ва ец ца го дам. Ле ра 

не ха вае: бы ло цяж ка, але 

гэ та толь кі за гар та ва ла яе. 

І яна не рас ча ра ва ла ся.

— Пас ля ву чо бы мы па він-

ны пяць га доў ад пра ца ваць 

па пра фе сіі, і без лю бо ві да 

яе гэ та вель мі цяж ка бы ло б 

зра біць, — ка жа Ле ра.

У за ла той ме да ліст кі Ан-

ге лі ны Каз ло вай свой шлях 

у пра фе сію. Пра служ бу ў мі-

лі цыі ма ры ла яшчэ яе ма ці, 

але жа дан не так і за ста ло-

ся не рэа лі за ва ным: род ныя 

яе ў гэ тым не пад тры ма лі. 

За тое ка лі дач ка вы ра шы ла 

пры свя ціць ся бе мі лі цыі, ма ці 

з га тоў нас цю да ла «да бро». 

На пэў на, ма ра пе рад ала ся 

дзяў чы не на ген ным уз роў-

ні. З дру го га кур са Ан ге лі на 

ў на ву ко вай дзей нас ці, пе-

ра мож ца рэс пуб лі кан скіх і 

між на род ных кон кур саў. За 

гэ тыя да сяг нен ні яна як адо-

ра ная сту дэнт ка бы ла ад зна-

ча на сты пен ды яй спе цы яль-

на га Прэ зі дэнц ка га фон ду. 

А сё ле та прад стаў ля ла ін-

сты тут на рэс пуб лі кан скім 

ба ле вы пуск ні коў з удзе лам 

кі раў ні ка кра і ны.

Ра зум ні цы, пры га жу ні, 

спарт смен кі — і гэ та зу сім не 

кам плі мен ты для вы пуск ніц 

ін сты ту та, а чыс тая праў да.

— Ба я вы ха рак тар і лі дар-

скія якас ці зна чаць шмат, але 

ня ўжо коль касць дзяў чат пры 

па ступ лен ні ў мі лі цэй скую 

ВНУ не аб мя жоў ва ец ца? — 

па ці ка ві ла ся я ў на мес ні ка 

на чаль ні ка Ма гі лёў ска га ін-

сты ту та МУС па ідэа ла гіч най 

ра бо це і кад ра вым за бес пя-

чэн ні Дзміт рыя Па нуж да е ва.

— Са праў ды, наш ін сты тут 

апош нім ча сам ка рыс та ец ца 

вя лі кай па пу ляр нас цю ў жа-

но ча га по лу, але стаць 

кур сант кай не так 

прос та, — ка жа ён. — 

Трэ ба вель мі па ста-

рац ца, каб вы тры маць 

кон курс, а ён у нас 

заў сё ды вя лі кі. Вось і 

сё ле та на 15 мес цаў, 

якія пра ду гле джа ны 

для дзяў чат, прэ тэн-

да ва ла 75 саіс каль ніц. 

Прад стаў ні цам сла ба-

га по лу ця пер да сма ку 

моц ныя пра фе сіі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та з ар хі ваў 

Ма гі лёў ска га 

ін сты ту та МУС.

Сла бы пол вы бі рае 
моц ныя пра фе сіі

Чым ва біць дзяў чат су ро вая мі лі цэй ская ра ман ты ка?

Бяс пе каБяс пе ка

«Ча ты ры ма ці да зва ля лі 
гвал та ваць сва іх дзя цей»
30 лі пе ня ў Бе ла ру сі па ча ла ся ін фар ма цый ная кам-

па нія, скі ра ва ная на пра ду хі лен не сек су аль на га 

гвал ту і экс плу а та цыі дзя цей. Яе дэ віз — «На ву чы це 

дзі ця ба чыць пад ман». Ця пер зла чын ствы су праць 

па ла вой не да ты каль нас ці па сту по ва пе ра ця ка юць у 

ін тэр нэт-сфе ру. І пад мас кай не зна ё ма га вір ту аль-

на га су раз моў цы мо жа ха вац ца хто за ўгод на.

— У гэ тым го дзе вы яў ле ны 353 дзі ця ці, якія па цяр пе лі 

ад сек су аль на га гвал ту. Гэ та прыкладна на 20 ча ла век 

больш, чым за ана ла гіч ны пе ры яд ле тась, — ад зна чыў 

намеснік на чаль ніка Га лоў на га ўпраў лен ня па нар ка-

кант ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі кры мі наль-

най мі лі цыі МУС Дзміт рый ЦА ЮН.

Што бу дзе ўклю чаць у ся бе ін фар ма цый ная кам па-

нія? Перш за ўсё — пра фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы, 

скі ра ва ныя на не да пу шчэн не фак таў ганд лю людзь мі, 

ін фар ма ван не гра мад скас ці з да па мо гай як СМІ, так і 

прад стаў ні коў ня ўра да вых ар га ні за цый. Рых ту юц ца бук-

ле ты, зды ма юц ца тэ ма тыч ныя ро лі кі. Пра ва ахоў ні кі ж 

ма ні то раць раз на стай ныя рэ сур сы ў се ці ве, каб вы явіць 

пе да фі лаў.

— Што да ты чыц ца зла чын стваў су праць па ла вой не да-

ты каль нас ці, якія здзяйс ня юц ца ў ад но сі нах да дзя цей, то 

ў пер шую чар гу ра бо та па він на пра во дзіц ца з баць ка мі, 

уста но ва мі аду ка цыі, дзе не па срэд на ажыц цяў ля ец ца 

кан такт з дзі цем і дзе яно пра во дзіць асноў ную част ку 

свай го дня, — мяр куе Дзміт рый Ца юн. — Ад па вед на, мы 

па він ны ары ен та ваць баць коў і пе да го гаў на маг чы мыя 

фак ты вы яў лен ня дзя цей, якія зна хо дзяц ца ў гру пе ры зы кі 

ці ўжо, на жаль, па цяр пе лі ад та кіх зла чын стваў.

Як ча ка ец ца, у най блі жэй шы час за пус цяць сайт, дзе 

бу дзе зме шча ны шы ро кі аб' ём ін фар ма цыі па гэ тай праб-

ле ма ты цы. Ён струк ту ра ва ны да тыч на аў ды то рыі. Ма-

тэ ры я ла мі змо гуць ка рыс тац ца дзе ці роз ных уз рос таў, 

баць кі, пе да го гі і прос та не абы яка выя гра ма дзя не.

— Пе рад су пра цоў ні ка мі ор га наў унут ра ных спраў 

ста іць пер ша чар го вая за да ча не гнац ца за коль кас ны-

мі па каз чы ка мі, а мак сі маль на пра фе сій на і апе ра тыў-

на спра ца ваць, каб вы явіць як ма га больш па цяр пе лых, 

пра ду хі ліць здзе кі з дзя цей і вы яў ляць тых асоб, якія 

здзяйс ня юць та кія зла чын ствы, — за зна чыў Дзміт рый 

Ца юн. — Пе да фі лія, як пра ві ла, ла тэнт ная. І ад пра фе сі-

я на ліз му на шых су пра цоў ні каў за ле жыць, на коль кі хут-

ка мы змо жам уста на віць та кіх лю дзей і пры цяг нуць да 

ад каз нас ці. У асноў ным усе пе да фі лы ся дзяць у ін тэр-

нэ це. Каб па збег нуць ад каз нас ці, яны не па каз ва юць 

сваю са праўд ную знеш насць, род за ня ткаў, зна ё мяц ца 

з дзець мі і пас ля здзяйс ня юць гру мін га выя зла чын ствы. 

Гэ та спа ку шэн не праз ін тэр нэт, сек су аль ныя на мё кі... Мы 

пра пра цоў ва ем зме ны ў за ка на даў стве, каб кры мі на лі за-

ваць гэ тыя дзе ян ні. Хо чам увес ці пра фі лак тыч ны ар ты кул 

у Кры мі наль ны ко дэкс.

Дзміт рый Ца юн асоб на ад зна чыў, што каля 85 пра-

цэн таў апы та ных на сай це ве дам ства пад трым лі ва юць 

іні цы я ты ву аб увя дзен ні кры мі наль най ад каз нас ці за гру-

мін га выя зла чын ствы, а так са ма за за хоў ван не до ма дзі-

ця чай пар наг ра фіі.

Але час та на та кія зла чын ствы ідуць са мыя бліз кія лю-

дзі. Па звест ках МУС, з 2013 го да ча ты ром ма ці прад' яві лі 

аб ві на вач ван не ў зла чын ствах су праць па ла вой не да-

ты каль нас ці. Яны за гро шы да зва ля лі гвал та ваць сва іх 

дзя цей і зды маць гэ та на ві дэа. Час та та кія зла чын ствы 

здзяйс ня юць са мыя бліз кія лю дзі — дзя ду лі, баць кі і су-

жы це лі ма ці.

Ня даў на вось зда рыў ся гуч ны вы па дак у На ва по лац ку. 

Тры га ды жы хар Мін ска гвал та ваў ма лень кіх дзяў чы нак, 

зды маў пра цэс на ка ме ру і пра да ваў ві дэа на тэ ма тыч-

ныя сай ты. Ма ці гэ тых дзяў чы нак — род ныя сёст ры. Яны 

ма ла та го што ве да лі пра гвалт, дык яшчэ і да па ма га лі 

зла чын цу ў яго чор най спра ве. А ў якас ці пла ты атрым-

лі ва лі ежу і гро шы.

— Не па срэд ны ўдзел у згвал та ван ні дзя цей пры маў 

адзін за меж нік. Ён так са ма за маў ляў пар наг ра фіч ныя 

ро лі кі. Па на шай іні цы я ты ве ён за тры ма ны. Ця пер рых-

ту ец ца яго эк стра ды цыя ў Бе ла русь.

Кі раў нік прад стаў ніц тва Між на род най ар га ні за цыі па 

міг ра цыі ў Бе ла ру сі Зей нал Га джы еў вы со ка аца ніў на-

ма ган ні Бе ла ру сі ў гэ тай сфе ры.

— Вель мі скла да на ад са чыць та кія зла чын ствы, тым 

больш знай сці тра фі кё раў. Гэ тыя ака ліч нас ці вы ма га-

юць па ста ян на га аб наў лен ня па ды хо даў у ра бо це. Мэ та 

на шай кам па ніі — ін фар ма ван не да рос лых і дзя цей пра 

гэ тую праб ле му.

Пра фі лак тыч ная кам па нія пра во дзіц ца Мі ніс тэр ствам 

унут ра ных спраў су мес на з Між на род най ар га ні за цы яй 

па міг ра цыі ў парт нёр стве з ЮНІ СЕФ па пра ек це між на-

род най тэх ніч най да па мо гі «Ума ца ван не ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь на цы я наль на га ме ха ніз му пе ра на кі ра ван ня па-

цяр пе лых ад ганд лю людзь мі» пры фі нан са вай пад трым-

цы МЗС Ка ра леў ства Нар ве гія, USAІD і ўра да Рэс пуб лі кі 

Поль шча (Поль ская да па мо га). Тэ ма тыч ныя ме ра пры-

ем ствы, пры мер ка ва ныя да Су свет на га дня ба раць бы з 

ганд лем людзь мі, ар га ні за ва ны так са ма пры пад трым цы 

МЗС Бе ла ру сі і пры ват ных кам па ній.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Свя точ ныя кан фе ці, за пу шча ны ў не ба па гон з па вет-

ра ных ша роў, пад кі ну тыя па тра ды цыі ўго ру ма нет кі ў 

спа дзя ван ні на бліс ку чую кар' е ру — для 118 вы пуск-

ні коў Ма гі лёў ска га ін сты ту та МУС, якія раз ві та лі ся 

сё ле та са сва ёй аль ма-ма тар і па поў ні лі мі лі цэй скія 

пад раз дзя лен ні кра і ны, вы пуск ны дзень за пом ніц ца 

на заў сё ды. 


