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Сваё мес цаСваё мес ца

— Бы лыя на ву чэн цы ся-

рэд ніх спе цы яль ных на ву-

чаль ных уста ноў так са ма 

іх знай шлі — уся го 18,5 ты-

ся чы, што зноў жа скла ла 

99,9 пра цэн та. У сфе ры 

пра фе сій на-тэх ніч най аду-

ка цыі пад рых та ва на 26 ты-

сяч ма ла дых ра бо чых і 

слу жа чых, 99,8 пра цэн та 

бы лі за бяс пе ча ны пер шым 

ра бо чым мес цам. Да рэ чы, 

яшчэ пад час на ву чан ня ка-

ля 75 пра цэн таў та кіх на ву-

чэн цаў атрым лі ва юць дзве 

і больш ква лі фі ка цыі, гэ ты 

фак тар знач на па вы шае іх 

кан ку рэн та здоль насць і за-

па тра ба ва насць на рын ку 

пра цы, — ад зна чы ла кан-

сультант.

За ма ца ван не ма ла дых 

спе цы я ліс таў на пер шых ра-

бо чых мес цах — асноў ная 

за да ча для ўсіх га лін эка но-

мі кі. Там, дзе ства ра юц ца 

ад па вед ныя ўмо вы — вы ра-

ша юц ца пы тан ні з жыл лём і 

за роб кам, за бяс печ ва ец ца 

пра фе сій ны рост — яны за-

ста юц ца.

— Пас ля ад пра цоў кі па 

раз мер ка ван ні да 70 пра-

цэн таў вы пуск ні коў ВНУ і 

ССНУ пра цяг ва юць шчы-

ра ваць да лей на вы дзе ле-

ных ім пер шых ра бо чых 

мес цах. Ся род пе да га-

гіч ных ра бот ні каў пра-

цэнт тых, хто за ма ца-

ваў ся, скла дае ад 70 

да 98 у за леж нас ці ад 

рэ гі ё на, — за зна чы-

ла кан суль тант га-

лоў на га ўпраў лен ня 

пра фе сій най аду ка цыі 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

Тац ця на АР ЦЕМ' Е ВА.

Асаб лі вая ўва га ад да-

ец ца вы пуск ні кам з асаб-

лі вас ця мі псі ха фі зіч на га 

раз віц ця. Сё ле та 619 та кіх 

ма ла дых лю дзей знай шлі 

сваё пер шае ра бо чае мес-

ца, 11 ча ла век па ме ды цын-

скіх па ка зан нях атры ма лі 

пра ва на са ма стой нае раз-

мер ка ван не.

Кан суль тант га лоў на-

га ўпраў лен ня пра фе сій-

най аду ка цыі Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі Тац ця на КА РАТ-

КЕ ВІЧ рас ка за ла, што кож-

ны год не ка то рая коль касць 

ма ла дых спе цы я ліс таў з шэ-

ра гу пры чын не пры сту пае 

да пра цы па вы да дзе ных па-

свед чан нях аб на кі ра ван ні на 

ра бо ту. Ад нак та кіх не вель мі 

мно га, па па пя рэд ніх звест-

ках, у бя гу чым го дзе толь-

кі 0,7 пра цэн та вы пуск ні коў 

ВНУ, 0,8 пра цэн та — ка ле-

джаў і 1,5 пра цэн та спе цы я-

ліс таў, якія скон чы лі пра фе-

сій ныя тэх ніч ныя ўста но вы 

аду ка цыі, не за ха це лі ўлад-

коў вац ца на вы дзе ле ныя 

пер шыя ра бо чыя мес цы.

— Гэ тыя па каз чы кі ня-

знач ныя, і што год яны пры-

клад на ад ноль ка выя. Кам-

пен са ваць гра шо выя срод кі 

дзяр жа ве — гэ та край няя 

ме ра. Заў сё ды ёсць маг чы-

масць пе ра раз мер ка вац ца 

або ўзяць пе ра на кі ра ван-

не. Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі пра цуе ў ін та рэ сах 

як га лін эка но мі кі, так 

і ў ін та рэ сах вы пуск-

ні коў, — ад зна чы ла 

Тац ця на Ка рат ке віч. — 

Ка лі бу дзе змя няц ца сі-

ту а цыя — бу дзе змя няц ца 

і за ка на даў ства ў гэ тай 

сфе ры. Раз мер ка ван не 

для ма ла до га спе цы я ліс-

та — гэ та і са цы яль ная 

га ран тыя, і атры ман не 

вопы ту ра бо ты, важ на га для 

да лей шай кар' е ры.

— Што год 100 пра цэн-

таў вы пуск ні коў бюд жэт най 

фор мы на ву чан ня ме ды цын-

скіх уні вер сі тэ таў і ка ле джаў 

атрым лі ва юць свае пер шыя 

ра бо чыя мес цы. 90 пра цэн таў 

вы пуск ні коў плат най фор мы 

на ву чан ня так са ма бя руць 

на кі ра ван не на раз мер ка ван-

не, — рас ка за ла на чаль нік 

упраў лен ня кад ра вай па лі-

ты кі, уста ноў аду ка цыі Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі Воль га 

МАР ШАЛ КА. — Мы за тое, 

каб вы пуск нік быў цал кам 

за да во ле ны сва ім пер шым 

ра бо чым мес цам. Да вед ку 

аб сва бод ным пра ца ўлад ка-

ван ні мо жа ўзяць лю бы сту-

дэнт, але ка рыс та юц ца гэ тай 

маг чы мас цю ня мно гія. Ка ля 

80 пра цэн таў вы пуск ні коў 

ме ды цын скіх уні вер сі тэ таў і 

ка ле джаў за да во ле ны мес-

цам раз мер ка ван ня, та кі ж 

пра цэнт і тых, хто пра цяг вае 

шчы ра ваць на ім і пас ля ад-

пра цоў кі.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

У Ві цеб ску пад лет кі скра лі з 

ву ліч на га ха ла дзіль ні ка ма ро-

жа нае. У Бу да-Ка ша лёў скім 

ра ё не лі цэ іст угнаў «Амка-

дор». На стан цыі Па мыс лі шча 

кам па нія ма ла дых лю дзей 

ка та ла ся на хвас та вым ва го-

не цяг ні ка. У Го ме лі хлоп цы 

«вып ра ба ва лі» элект ра шо кер 

на школь ні ках. Ця пер за сваю 

дзі кун скую вы хад ку ху лі га-

нам да вя дзец ца нес ці ад каз-

насць...

— Амаль кож ны дзень дзе ці 

і пад лет кі з пры чы ны не на леж-

на га кант ро лю за імі трап ля юць 

у роз ныя не бяс печ ныя сі ту а цыі. 

Апе ра тыў ная аб ста ноў ка ў ве рас-

ні ха рак та ры за ва ла ся да лей шым 

рос там коль кас ці зла чын стваў, 

здзейс не ных не паў на лет ні мі, — 

кан ста туе на чаль нік ад дзе ла 

ар га ні за цыі ра бо ты ін спек цый 

па спра вах не паў на лет ніх мі-

лі цыі гра мад скай бяс пе кі МУС 

пал коў нік Сяр гей ЯН КОЎ СКІ. — 

За дзе вяць ме ся цаў бя гу ча га го да 

быў ад зна ча ны рост мах ляр стваў, 

па вя лі чы ла ся коль касць уго наў 

транс парт ных срод каў, кра дзя жоў 

з вы ка ры стан нем кам п'ю тар най 

тэх ні кі. А коль касць зла чын стваў, 

звя за ных з не за кон ным аба ро там 

нар ка тыч ных рэ чы ваў, вы рас ла 

за дзе вяць ме ся цаў удвая ў па-

раў на нні з ад па вед ным пе ры я дам 

2018 го да — з 63 да 129.

Кра дзеж за ста ец ца са мым 

рас паў ю джа ным зла чын ствам у 

агуль най коль кас ці су праць праў-

ных дзе ян няў, здзейс не ных не паў-

на лет ні мі. Па кі ну ты ў гра мад скім 

мес цы тэ ле фон мо жа вель мі хут ка 

зай мець но ва га гас па да ра. Так са-

ма дзе ці ка рыс та юц ца ня ўваж лі-

вас цю да рос лых. Зда ра ец ца, што 

пад лет кі ўга вор ва юць ста рэй шых 

сяб роў ці зна ё мых на быць ім у крэ-

дыт га джэт. І як бы па ра дак саль на 

гэ та ні вы гля да ла, але да рос лыя 

не за дум ва юц ца, ад куль по тым у 

пра сі це ля возь муц ца гро шы на яго 

вяр тан не...

Сур' ёз най спа ку сай для не паў-

на лет ніх з'яў ля ец ца вы пад ко ва 

па кі ну ты ў аў та ма бі лі ключ ці за-

ве дзе ны транс парт ны сро дак.

Па час ці лі ся так са ма вы пад-

кі, ка лі пад лет кі ка рыс та юц ца 

зной дзе най бан каў скай карт кай. 

На прык лад, у ад ным з мін скіх 

гіпермар ке таў не паў на лет нія па да-

бра лі кар ту, якая не па тра ба ва ла 

ўвя дзен ня пін-ко да, і не каль кі дзён 

за пар раз ліч ва лі ся ёй у рэ ста ра не 

хут ка га аб слу гоў ван ня.

«Сён ня мы на зі ра ем уцяг ван-

не пад рас та ю ча га па ка лен ня ў 

рас паў сюдж ван не нар ко ты каў і 

фар мі ра ван не пра нар ка тыч най 

свя до мас ці праз ін тэр нэт. Гэ та 

ад бы ва ец ца ў са цы яль ных сет ках 

і на пля цоў ках су мніў ных рэ сур саў, 

дзе ла дзяц ца ак цыі ў пад трым ку і 

ле га лі за цыю ма ры ху а ны, па пу ля-

ры зу юц ца так зва ныя нар ка тыч-

ныя ве ча рын кі. Ідзе агрэ сіў ная рэ-

кла ма хут ка га і вы со ка га за роб ку, 

у ход ідуць ме ха ніз мы сет ка ва га 

мар ке тын гу, абя цан ні за раб ляць 

не бла гія гро шы без пры вяз кі да 

кан крэт на га мес ца і ча су, — пад-

крэс лі вае Сяр гей Ян коў скі. — 

У шэ ра гу вы пад каў пад лет кі, якія 

здзяйс ня юць той ці ін шы ўчы нак, 

на ват не за дум ва юц ца пра яго гра-

мад скую не бяс пе ку. На прык лад, 

хло пец ма ды фі ка ваў ін фар ма цыю 

ў са цы яль най сет цы на ста рон цы 

сва ёй сяб роў кі. Ён па лі чыў, што ні-

чо га страш на га не ад бы ло ся, тым 

больш што сам да па ма гаў яе ства-

раць, ве даў па роль... Але дзяў чы-

на звяр ну ла ся ў мі лі цыю. Дзе ян ні 

гэ та га пад лет ка ква лі фі ку юц ца як 

кры мі наль ныя.

Прак тыч на па ло ва ўсіх зла чын-

стваў здзяйс ня ец ца на ву чэн ца мі 

лі цэ яў і ка ле джаў. На до лю школь-

ні каў і гім на зіс таў пры па дае трэ цяя 

част ка. 23 пра цэн ты зла чын стваў 

ад бы ва юц ца ў ву чэб ны час, з па-

ня дзел ка да пят ні цы з 8 га дзін ра-

ні цы і да 15 га дзін, ка лі пад лет кі 

па він ны быць на за ня тках. Па-ра-

ней ша му знач ная коль касць зла-

чын стваў з удзе лам не паў на лет ніх 

здзяйс ня ец ца ў нач ны час. І ка ля 

31 пра цэн та зла чын стваў з удзе-

лам не паў на лет ніх ад бы ва юц ца ў 

вы хад ныя. «Ха це ла ся б звяр нуць 

ува гу баць коў, што ўскла даць аба-

вяз кі па за бес пя чэн ні бяс пе кі дзя-

цей толь кі на шко лу ці мі лі цыю не 

вар та, бо ме на ві та ў сям'і за клад-

ва юц ца асно вы вы ха ван ня», — 

пад крэс ліў Сяр гей Ян коў скі.

Пра рэк тар па на ву ко ва-ме-

та дыч най ра бо це Мінск ага га-

рад ско га ін сты ту та раз віц ця 

аду ка цыі Ак са на ТАЛ КА ЧО ВА 

так са ма ўпэў не ная: у ра бо ту па 

фар мі ра ван ні пра ва вой свя до мас-

ці мо ла дзі па він ны быць уцяг ну тыя 

ўсе — баць кі, ор га ны МУС, на ву-

чаль ныя ўста но вы, а так са ма гра-

мад скія дзі ця чыя і ма ла дзёж ныя 

ар га ні за цыі.

— Адзін з перс пек тыў ных кі рун-

каў пра фі лак ты кі — ука ра нен не 

ме ды я тыў ных тэх на ло гій у сіс-

тэ му аду ка цыі. У Мін ску пра цуе 

ўжо 11 школь ных служ баў ме ды я-

цыі, — рас ка за ла прад стаў нік сіс-

тэ мы аду ка цыі. — На пра ця гу на-

ву чаль на га го да школь ні кі ўдзель-

ні ча юць у се мі на рах і фо ру мах, 

на ву ча юц ца, а ка лі хто-не будзь з 

іх ад на год каў аказ ва ец ца ў кры-

зіс най сі ту а цыі, пры мя ня юць свае 

ве ды на прак ты цы. Пра ект вы дат-

на за рэ ка мен да ваў ся бе ў Мін ску, 

а з гэ та га на ву чаль на га го да бу дзе 

рас паў сюдж вац ца і ў рэ гі ё нах.

Яшчэ ад на но вая фор ма ра бо-

ты, скі ра ва ная на пра фі лак ты ку 

пра ва па ру шэн няў, — ад крыц цё 

ма біль ных па ко яў для мо ла дзі. Та-

кія ўжо з'я ві лі ся на ба зе пя ці мін-

скіх уста ноў аду ка цыі дзя ку ю чы 

су мес на му ня мец ка-бе ла рус каму 

пра ек ту.

Сён ня дзе ці мо гуць апы нуц ца 

на ву лі цы з роз ных пры чын, у тым 

лі ку і з-за праб лем ва ўлас най 

сям'і. Ім не хо чац ца іс ці да моў, 

боль шую част ку свай го ча су яны 

пра вод зяць з кам па ні яй у два рах ці 

ідуць з сяб ра мі ў ганд лё выя цэнт-

ры. На ват па са май ап ты міс тыч-

най ста тыс ты цы, аб' яд нан ня мі па 

ін та рэ сах ахоп ле ны толь кі кож ны 

трэ ці школь нік.

А ма біль ны па кой — тое мес ца, 

ку ды ў па за ву чэб ны час заў сё ды 

мож на прый сці без ней кай кан-

крэт най мэ ты, каб прос та па быць 

у цяп ле, па гу ляць у на столь ныя 

гуль ні, па гля дзець тэ ле ві зар або 

зра біць уро кі ў ці шы ні. Для та го, 

каб на ве даць па кой, не трэ ба ні дзе 

за га дзя рэ гіст ра вац ца ці за піс вац-

ца, да стат ко ва прос та ўзяць ад яго 

ключ. Мож на прый сці з сяб рам з 

ін шай шко лы. Ка лі ў дзя цей па ці-

ка ві лі ся, як бы яны ха це лі ба віць 

свой воль ны час, пры чым пы та лі ся 

ў гру пы школь ні каў, не ахоп ле ных 

за ня тка мі па ін та рэ сах, боль шасць 

з іх вы бра лі ста сун кі ў ней кім мес-

цы, але га лоў най іх умо вай бы ла 

ад сут насць да рос лых! Дзе ці са мі 

вы пра цоў ва юць пра ві лы па во дзі-

наў. У гэ тых па ко ях мо гуць пра ца-

ваць ва лан цё ры з цэнт ра сяб роў-

ска га стаў лен ня да пад лет каў, але 

ні я ка га пла на вы ха ваў чай ра бо ты 

ня ма. Толь кі ка лі дзе ці ад чу юць ся-

бе ў кам фор це і бяс пе цы, мож на 

не на вяз лі ва і не пры кмет на пра-

во дзіць ся род іх пра фі лак тыч ную 

ра бо ту.

Ма біль ныя па коі дзей ні ча юць 

у ста лі цы на ба зе ся рэд ніх школ 

№ 208, № 9, цэнт ра да дат ко вай 

аду ка цыі «Вік то рыя», СПЦ Пар-

ты зан ска га ра ё на і ў цэнт ры сяб-

роў ска га стаў лен ня да пад лет каў 

«Да вер» на ба зе 8-й га рад ской 

дзі ця чай па лі клі ні кі.

На пры кан цы 2017 го да ў ін тэр-

нэ це быў за пу шча ны ін фар ма цый-

ны рэ сурс pomogut.by, дзе мож на 

знай сці шмат ка рыс най ін фар ма-

цыі і па бяс пе цы ў ін тэр нэ це, і па 

бу лін гу, і па нар ка за леж нас ці. Як 

свое ча со ва раз гля дзець у дзі ця-

ці нар ка ма на? Ку ды звяр тац ца і 

хто мо жа да па маг чы? Якая ад каз-

насць пра ду гле джа на за рас паў-

сю джан не нар ко ты каў? На гэ тыя і 

мно гія ін шыя пы тан ні ёсць ад ка зы 

на сай це...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Раз мер ка ван нем за да во ле ны!

АД СВА ВОЛЬ СТВА — 
ДА КРЫ МІ НАЛЬ НАЙ АД КАЗ НАС ЦІ

У зо не ўва гіУ зо не ўва гі

Фо та но сіць ілюст ра цый ны ха рак тар.

Фо та но сіць ілюст ра цый ны ха рак тар.

Сё ле та 99,9 пра цэн та вы пуск ні коў ВНУ бюд жэт най 

фор мы на ву чан ня атры ма лі пер шыя ра бо чыя 

мес цы. Бы лі раз мер ка ва ны 18 ты сяч ча ла век. 

Пра гэ та па ве да мі ла 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.


