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Сён ня ў шко лах па ўсёй кра і не прой-

дуць ура чыс тыя лі ней кі ў го нар апош-

ня га зван ка. Для ўсіх, акра мя вы пуск-

ні коў, гэ та пад ста ва з па лёг кай вы-

дых нуць. А вось для баць коў гэ ты час, 

на ад ва рот, па ві нен стаць пе ры я дам 

больш піль най ува гі за сва і мі дзець мі. 

Бо час та так бы вае, што ле там пад-

лет кі на пра ця гу ўся го дня па кі ну тыя 

са мі са бе. Пра тое, што трэ ба ра біць, 

каб за сце раг чы сва іх дзя цей на час 

ка ні кул як ад не бяс печ ных зда рэн няў, 

так і пра ва па ру шэн няў, мы па га ва ры-

лі з на чаль ні кам ар га ні за цый на-ана-

лі тыч на га ўпраў лен ня мі лі цыі гра мад-

скай бяс пе кі МУС пал коў ні кам мі лі цыі 

Ігарам ГА ТАЛЬ СКІМ.

ВО РАГ НУ МАР АДЗІН
Па вод ле ста тыс ты кі, па чы на ю чы з 

2014 го да кры мі на ген ная аб ста ноў ка ся род 

пад лет каў па сту по ва па мян ша ец ца. Адзі-

ным вы клю чэн нем стаў 2015 год, які быў 

ад зна ча ны ўсплёс кам ужы ван ня за ба ро не-

ных рэ чы ваў, ад нак до сыць хут ка сі ту а цыю 

ўда ло ся ста бі лі за ваць. Пер шыя ча ты ры ме-

ся цы гэ та га го да так са ма па ка за лі зні жэн не 

коль кас ці зла чын стваў, якія здзяйс ня юць 

пад лет кі, амаль на чвэрць. Ад нак ёсць і не-

га тыў ныя мо ман ты. На паводзіны пад лет каў 

можа падзейнічаць но вы фільм або кам п'ю-

тар ная гуль ня — юна кі вель мі хут ка схоп лі-

ва юць усе мод ныя тэн дэн цыі, пры чым ча-

сам, каб зда вац ца кру цей шы мі ў ася род дзі 

ад на год каў, вы бі ра юць не са мыя леп шыя 

пры кла ды для пе рай ман ня.

Сёння аў та ма бі лі час та ста но вяц ца срод-

кам здзяйс нен ня пра ва па ру шэн няў. Адзін 

з пры кла даў — кі ра ван не без пра воў. Што 

да ты чыц ца аў та ма бі ля, то шлях да кі ра ван-

ня ім пад лет кам у прын цы пе за кры ты: як 

мы ўсе па мя та ем, пра вы мож на атры маць 

толь кі пас ля да сяг нен ня 18 га доў. А вось з 

ма пе да мі і ма та цык ла мі та кая маг чы масць 

ёсць і ра ней, але аба вяз ко ва трэ ба ўліч ваць 

ню ан сы. У лю бым вы пад ку са дзіц ца за руль 

мож на толь кі ма ю чы пры дат ную ка тэ го рыю 

пра воў. А ў ідэа ле — яшчэ і во пыт, бо пад-

лет кі ў сі лу свай го ўзрос ту ня рэд ка хо чуць 

па ка заць свае на вы кі і бяс страш насць, што 

мо жа пры вес ці да ава рый ных сі ту а цый на да-

ро зе. Ча сам та кія дум кі ім пры хо дзяць праз 

за ту ма не ную свя до масць: кі ра ван не без пра-

воў у не цвя ро зым ста не — кам бі на цыя, якую 

інакш як стра шэн най не на за веш.

Да рэ чы, ёсць факты, калі падлеткаў 

затрымліваюць за ўжы ван не ал ка голь ных 

на по яў, а так са ма зна хо джан не ў гра мад-

скім мес цы ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. 

Ад каз насць за гэ тыя ўчын кі на ды хо дзіць з 

16 га доў, да на ступ лен ня гэ та га ўзрос ту яна 

цал кам кла дзец ца на пле чы баць коў. Ёсць 

толь кі шэ раг вы клю чэн няў, ка лі пад ле так мо-

жа пры цяг вац ца да ад каз нас ці ўжо з 14 га-

доў. Са мае не пры ем нае, што зло ўжы ван не 

ал ка го лем час та цяг не за са бой на ступ ствы 

ў вы гля дзе бо ек, дроб ных кра дзя жоў, па шко-

джан ня ма ё мас ці і гэ так да лей — уво гу ле да 

ўся го та го, што боль шасць у цвя ро зым ста не 

на ват не мо жа са бе ўя віць.

Ла гіч ным пы тан нем пры за тры ман ні пад-

лет ка ў не цвя ро зым вы гля дзе ста но віц ца на-

ступ нае: дзе ён узяў ал ка голь? Фар му лёў кі 

«па час та ва лі сяб ры» ці «па пра сіў не зна ём ца 

ку піць у кра ме» мо гуць быць вель мі не бяс-

печ ныя для тых са мых «доб ра зыч ліў цаў», бо 

ўцяг ван не не паў на лет ня га ў ан ты гра мад скія 

па во дзі ны шля хам куп лі для яго ал ка го лю 

або су мес нае ўжы ван не спірт ных на по яў, 

моц на дзей ных або адур мань ва ю чых рэ чы-

ваў цяг нуць на кла дан не штра фу ў па ме ры ад 

дзе ся ці да трыц ца ці ба за вых ве лі чынь.

ЛЕТ НІЯ НО ЧЫ ДО МА
Яшчэ ад но пра ві ла, якое да рос лыя час та 

іг на ру юць, тое, што ў пе ры яд з 23 да 6 ра ні-

цы пад лет кі, якія не да сяг ну лі 16 га доў, не 

ма юць пра ва зна хо дзіц ца ад ны на ву лі цы. Іх 

па він ны су пра ва джаць аль бо баць кі, аль бо 

ін шыя да рос лыя па іх да ру чэн ні. А вось до-

ступ ва ўсе нач ныя за баў ляль ныя ўста но вы 

за кры ты пад лет кам аж да паў на лец ця.

Свая спе цы фі ка ёсць і ў сель скай мяс-

цо вас ці. Тут не паў на лет нія час та «трап ля-

юц ца» без свят ло ад бі валь ных эле мен таў у 

цём ны час су так або пры пе ра хо дзе да ро гі 

ў не на леж ным мес цы.

Прад стаў ні кі ста рэй ша га па ка лен ня час та 

скар дзяц ца, што дзя цей і пад лет каў не маг-

чы ма ад пра віць па гу ляць на ву лі цу. І гэ та 

так са ма на кла ла пэў ны ад бі так на склад пра-

ва па ру шэн няў. Знач на больш за апош ні час 

ста ла зла чын стваў у сфе ры вы со кіх тэх на ло-

гій, якія здзяйс ня юць юныя ха ке ры. Ме на ві-

та та му су пра цоў ні кі мі лі цыі рэ ка мен ду юць 

баць кам больш ува гі ўдзя ляць кант ро лю за 

тым, чым іх дзі ця зай ма ец ца ў ін тэр нэ це.

НАЙ ЛЕП ШАЯ ПРА ФІ ЛАК ТЫ КА
Каб зні зіць агуль ную коль касць пра ва-

па ру шэн няў ся род пад лет каў, а так са ма га-

ран та ваць вы со кі ўзро вень іх бяс пе кі ў лет ні 

пе ры яд, ор га ны ўнут ра ных спраў су мес на 

з ін шы мі за ці каў ле ны мі ве дам ства мі пра-

вод зяць ак тыў ную пра фі лак тыч ную ра бо ту. 

Так, да 5 чэр ве ня пра цяг нец ца спецыяльны 

комп лекс ме ра пры ем стваў «Ува га — дзе-

ці!», на кі ра ва ны на пра ду хі лен не ДТЗ з 

удзе лам не паў на лет ніх. Кі роў цам пад час 

пра вя дзен ня СКМ на ват днём рэ ка мен ду-

ец ца ру хац ца з уклю ча ным бліз кім свят лом 

фар.

Яшчэ адзін маш таб ны комп лекс ме ра пры-

ем стваў — рэс пуб лі кан ская між ве да мас ная 

пра гра ма «Кло пат», якая пра хо дзіць у пе ры яд 

з 1 мая па 1 каст рыч ні ка. Яе асноў ная мэ та — 

ства рэн не спры яль ных умоў для раз віц ця і за-

ня тас ці пад лет каў, каб у іх не ўзні ка ла ду мак 

аб учы нен ні су праць праў ных дзе ян няў.

Не за ста юц ца ў гэ ты пе ры яд без удзе лу 

дзе ці з сем' яў, якія зна хо дзяц ца ў са цы яль-

на не бяс печ ным ста но ві шчы, а так са ма так 

зва ныя цяж кія пад лет кі. Іх ад мыс ло ва на кі роў-

ва юць у ла ге ры спар тыў на га і ва ен на-па тры я-

тыч на га кі рун каў, мно гія з іх ар га ні за ва ны на 

ба зе во ін скіх фар мі ра ван няў, так са ма рас паў-

сю джа ны і па ла тач ныя га рад кі. Аба вяз ко вы 

рас па ра дак дня — адзін з эфек тыў ных спо-

са баў пры віц ця дыс цып лі ны. Што да ты чыц ца 

дзі ця чых азда раў лен чых ла ге раў у прын цы пе, 

то ў кож ным з іх на пра ця гу ўся го пе ры я ду 

пра цы аба вяз ко ва зна хо дзіц ца су пра цоў нік 

унут ра ных спраў. Да рэ чы, яшчэ адзін з важ-

ных на прам каў ак цыі — лет няя за ня тасць. 

Пад лет кі мо гуць да лу чыц ца як да ва лан цёр-

ска га, так і да пра цоў на га ру ху, тым са мым 

атры маў шы маг чы масць ле галь ным чы нам 

за ра біць свае пер шыя гро шы.

— Як толь кі пад ле так зна хо дзіць са бе 

за ня так па ду шы, пе ра стае па ку та ваць ад 

гуль тай ства, пры гэ тым атрым лі ва ю чы до-

сыць кло па ту і ўва гі ад сва ёй сям'і, усе дум кі 

аб су праць праў ных дзе ян нях прос та зні ка-

юць з яго га ла вы. На ша за да ча — са ры ен та-

ваць яго ў пра віль ным кі рун ку, — пад крэс ліў 

Ігар Га таль скі



Ура, ка ні ку лы!Ура, ка ні ку лы!  

ПА РА ВЕ СЯ ЛОС ЦІ... АЛЕ Ў РАМ КАХ ЗА КА НА ДАЎ СТВА

Н
а да дзе ны мо мант 

у струк ту ры ВНУ 

дзей ні ча юць 6 фа-

куль тэ таў і 19 ка фед раў, 

дзе на ву ча юць 180 дыс-

цып лі нам. На ба зе яе ство-

ра ны Між на род ны на ву чаль-

ны цэнтр. Уся го з вы шэй-

шай на ву чаль най уста но вы 

вы пус ці лі ся больш за 30 ты-

сяч ула даль ні каў аду ка цыі 

ў сфе ры юрыс пру дэн цыі. 

Пяць вы пуск ні коў ака дэ міі 

ста лі мі ніст ра мі ўнут ра ных 

спраў Бе ла русі, ся род іх і 

дзей ны мі ністр Ігар Шу не віч, 

а Ады льге рэй Ма га мед та-

гі раў уз на ча ліў мі лі цэй скае 

ве дам ства ў Рэс пуб лі цы Да-

ге стан. Акра мя та го, ВНУ 

вы пус ці ла больш за 40 бу-

ду чых ге не ра лаў, кі раў ні-

коў роз ных пад раз дзя лен-

няў МУС. На огул у сце нах 

ака дэ міі рых ту юць не толь кі 

су пра цоў ні каў мі лі цыі, але 

і спе цы я ліс таў для ўсіх ве-

дам стваў, якія ад каз ва юць 

за бяс пе ку дзяр жа вы і яе 

жы ха роў.

Куль мі на цы яй свят ка ван-

ня юбі лею ста ла ад крыц цё 

ме ма ры я ла «Алея Па мя ці, 

Го на ру, Сла вы», які раз мяс-

ціў ся ва ўнут ра ным два ры 

ака дэ міі. Клю ча вая фі гу ра 

скульп тур най кам па зі цыі — 

вы пуск нік гэ тай на ву чаль най 

уста но вы, ад люст ра ва ны на 

па ро зе но ва га эта пу свай го 

жыц ця. Як сім вал гэ та га — 

дып лом і лей тэ нанц кія па го-

ны ў ру ках, але па куль яшчэ 

кур санц кія — на пля чах. 

Акра мя скульп ту ры алея 

скла да ец ца з ча ты рох па-

мят ных ка мя нёў, якія пры-

све ча ны ча ты ром важ ным 

ве хам у гіс то рыі бе ла рус-

кіх пра ва ахоў ных ор га наў. 

Пер шы з іх па стаў ле ны ў 

го нар су пра цоў ні каў ака-

дэ міі, што пры ма лі ўдзел 

у Вя лі кай Ай чын най вай-

не, уся го іх бы ло 49 ча ла-

век. Яго ад кры ла ве тэ ран 

вай ны Та ма ра За ўга род-

няя, у мі ну лым — на чаль-

нік спе цы яль най біб лі я тэ кі 

Мін скай вы шэй шай шко лы 

МУС СССР (з 1995 го да па-

ча ла на сіць наз ву Ака дэ мія 

МУС). Дру гі ка мень усталя-

ваны ў го нар су пра цоў ні-

каў і вы пуск ні коў ака дэ міі, 

якія за гі ну лі пры вы ка нан ні 

служ бо ва га аба вяз ку. Так-

са ма ме ма ры ял за клі ка ны 

уша на ваць па мяць тых, хто 

пры маў удзел у лік ві да цыі 

на ступ стваў ава рыі на Чар-

но быль скай АЭС і ў вы ка-

нан ні ін тэр на цы я наль на га 

аба вяз ку. На цы ры мо ніі 

пры сут ні ча лі як вы пуск ні кі 

ака дэ міі, што ма юць не па-

срэд нае да чы нен не да гэ тых 

тра гіч ных па дзей, так і бліз-

кія тых, хто ад даў сваё жыц-

цё дзе ля агуль на га даб ра. 

Яд нан не ця пе раш ніх кур сан-

таў і тых, хто па кі нуў сце ны 

ака дэ міі дзя сят кі га доў та му, 

ства ры ла асаб лі ва кра наль-

ную ат мас фе ру.

— Гіс то рыя на ву чаль най 

уста но вы — гэ та перш за ўсё 

лю дзі з іх ад да на сцю сва ёй 

спра ве. Асаб лі ва ад зна чу 

вы клад чыц кі склад, які, па-

спя хо ва спа лу ча ю чы на ву ку 

з прак ты кай, дае бу ду чым 

афі цэ рам глы бо кія пра фе-

сій ныя ве ды, фар мі руе ў іх 

па чуц цё па тры я тыз му і ад-

да на сці аба вяз ку. Ме на ві та 

та му год ны мі пра даў жаль-

ні ка мі тра ды цый ака дэ міі 

ста но вяц ца яе вы пуск ні кі. 

Яны доб ра сум лен на вы-

кон ва юць свой пра фе сій ны 

аба вя зак прак тыч на ва ўсіх 

пра ва ахоў ных струк ту рах 

на шай дзяр жа вы. Ся род 

іх — мініст ры і кі раў ні кі пад-

раз дзя лен няў, ге не ра лы і 

афі цэ ры, лаў рэ а ты дзяр-

жаў ных прэ мій, за слу жа ныя 

дзея чы на ву кі і аду ка цыі, — 

ад зна чыў на мес нік мі ніст ра 

ўнут ра ных спраў ге не рал-

ма ёр мі лі цыі Аляк сандр 

БАР СУ КОЎ.

Аб вы со кім уз роў ні пад-

рых тоў кі кур сан таў свед чыць 

той факт, што з 1996 го да 

92 ча ла ве кі ста на ві лі ся сты-

пен ды я та мі спе цы яль на га 

фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь па са цы яль най 

пад трым цы адо ра ных на-

ву чэн цаў і сту дэн таў. Якас-

насць пра фе сій най пад-

рых тоў кі вы пуск ні коў ВНУ 

па цвяр джае і цес нае су пра-

цоў ніц тва з ін шы мі ўста но-

ва мі аду ка цыі па ўсім све це. 

Так, па він ша ваць ака дэ мію з 

юбі ле ем пры еха лі больш за 

20 за меж ных дэ ле га цый. Як 

рас ка заў жур на ліс там пра-

фе сар Кі тай ска га ўні вер сі-

тэ та кры мі наль най па лі цыі 

Чжаа Хэй вэй, ён шчы ра 

ўра жа ны ар га ні за цы яй на ву-

чаль на га пра цэ су, а так са-

ма тэх ніч ным асна шчэн нем 

ака дэ міі. Та му да лей шае су-

пра цоў ніц тва з бе ла рус кім 

бо кам уяў ляе вя лі кую ці ка-

васць для Кі тая.

— Мы ду ма ем пра на шу 

бу ду чы ню, пра тое, хто ста-

не на аба ро ну пра ва па рад ку 

і за кон на сці ў кра і не ўслед 

за на мі. Упэў не ны, што на-

шы вы пуск ні кі і на да лей з 

го на рам бу дуць вы кон ваць 

ус кла дзе ныя на іх за да чы, 

за бяс печ ва ю чы на дзей ную 

аба ро ну за кон ных пра воў і 

ін та рэ саў гра ма дзян ад зла-

чын ных за ма хаў, дэ ман стру-

ю чы зламыснікам сі лу За ко-

ну і пе ра мо гу спра вяд лі вас-

ці, — пад крэс ліў на чаль нік 

Ака дэ міі МУС ге не рал-

ма ёр мі лі цыі Ула дзі мір 

БАЧЫЛА (на фота).

НА ПА РО ЗЕ НО ВА ГА 
ЖЫЦ ЦЁ ВА ГА ЭТА ПУ
У Ака дэ міі МУС ад кры лі «Алею Па мя ці, Го на ру, Сла вы»

Май гэ та га го да стаў зна ка вым для га лоў най 

мі лі цэй скай ВНУ кра і ны. Сё ле та споў ні ла-

ся 60 га доў з дня за сна ван ня Ака дэ міі МУС. 

16 мая 1958 го да быў пад пі са ны ўказ аб ства-

рэн ні Мінск ага ад дзя лен ня фа куль тэ та за воч-

на га на ву чан ня вы шэй шай шко лы МУС СССР. 

За мі ну лыя дзе ся ці год дзі ад дзя лен не да рас ло 

да зван ня са ма стой най вы шэй шай на ву чаль най 

уста но вы, якая да та го ж з'яў ля ец ца ад ной з 

най леп шых у кра і не.

Фо
та

 Га
нн
ы 
ЗА

НК
АВ

ІЧ
.

Юна кі вель мі хут ка схоп лі ва юць усе 
мод ныя тэн дэн цыі, пры чым ча сам, 
каб зда вац ца кру цей шы мі ў ася род дзі 
ад на год каў, вы бі ра юць не са мыя 
леп шыя пры кла ды для пе рай ман ня.


