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Да нія ўзмац няе кант роль на гра ні цы 
са Шве цы яй

Дац кі ўрад вы ра-

шыў уз мац ніць кант-

роль на дац ка-швед-

скай гра ні цы ў су вя зі 

з ін цы дэн там, які ад-

быў ся 6 жніў ня ў Ка-

пен га ге не. Та ды по бач 

з бу дын кам пад атко вай па лі цыі пра гры меў вы бух. Ні хто 

не па цяр пеў. На на ступ ны дзень па лі цыя арыш та ва ла 

па да зра ва на га — 22-га до ва га гра ма дзя ні на Шве цыі. 

Яго мер ка ва ны са ўдзель нік, так са ма швед скі пад да ны, 

аб' яў ле ны ў між на род ны вы шук. «Га вор ка ідзе не пра 

лю дзей, якія жы вуць у пры гра ніч ных зо нах, не пра тое, 

што мно гія лю дзі ез дзяць ту ды-сю ды праз гра ні цу, і не 

пра та ва ры, што ўво зяц ца і вы во зяц ца. Га вор ка ідзе пра 

зла чын цаў. І ця пер мы па чы на ем вы ву чаць маг чы масць 

леп шай і больш эфек тыў най аба ро ны гра ні цы», — ад зна-

чы ла прэм' ер-мі ністр Да ніі Мэ тэ Фрэ дэ рык сен. Уз мац ніць 

кант роль на дац ка-швед скай гра ні цы пла ну ец ца праз 

уста ноў ку да дат ко вых ка мер ві дэа на зі ран ня. Так са ма 

аб мяр коў ва ец ца маг чы масць элект рон на га фік са ван ня 

аў та ма біль ных ну ма роў. Да нія і Шве цыя злу ча ныя Эрэ-

сун скім мос там праз 16-кі ла мет ро вы пра ліў. Ты ся чы 

гра ма дзян з дзвюх кра ін што дня пе ра ся ка юць гра ні цу 

на цяг ні ку або аў та ма бі лі.

Больш за 150 міль ё наў дзя цей у све це 
зна хо дзяц ца ў раб стве

Амаль кож нае дзя ся тае 

дзі ця ў све це зна хо дзіц ца ў 

пра цоў ным раб стве. Пра гэ та 

га во рыц ца ў апуб лі ка ва ным 

да сле да ван ні спец дак лад чы-

ка ААН па пы тан ні аб су час ных 

фор мах раб ства Урмі лы Бха о лы. «Па вод ле ацэ нак, у 

рам ках якіх не ўліч ва лі ся вы пад кі да зво ле най дзі ця чай

пра цы, па ўсім све це пры му со вую пра цу ро бяць 

152 міль ё ны дзя цей (64 міль ё ны дзяў чы нак і 88 міль ё наў

хлоп чы каў)», — ад зна ча ец ца ў дак ла дзе су свет най ар га-

ні за цыі, на які спа сы ла ец ца ТАСС. Пры гэ тым у най менш 

раз ві тых кра і нах «пры бліз на кож нае чац вёр тае дзі ця ва 

ўзрос це ад 5 да 17 га доў зай ма ец ца пра цай, якая лі-

чыц ца шкод най для зда роўя і раз віц ця». У да сле да ван ні 

ад зна ча ец ца, што праб ле ма дзі ця чай пра цы най больш 

ха рак тэр ная для кра ін з ніз кім уз роў нем да хо ду, ад нак 

яна за кра нае і ін шыя кра і ны. «Па вод ле ацэ нак на 2016 

год, Аф ры ка пе ра сяг ну ла Азі яц ка-Ці ха акі ян скі рэ гі ён і 

ста ла рэ гі ё нам з са мы мі вы со кі мі па каз чы ка мі дзі ця чай 

пра цы», — ін фар му юць ў ААН. Да фор маў экс плу а та цыі 

да след чы кі ад но сяць у тым лі ку вы ка ры стан не дзя цей 

для ганд лю нар ко ты ка мі, а так са ма пры му со выя ран нія 

шлю бы. «Па вод ле ацэ нак, у пры му со вым шлю бе зна хо-

дзяц ца 5,6 міль ё на дзя цей, — ін фар муе Бха о ла. — Са мы 

вы со кі па каз чык дэ ман струе Азі яц ка-Ці ха акі ян скі рэ гі ён, 

за якім ідзе Аф ры ка».

Ста ра жыт ныя пінг ві ны ў Но вай Зе лан дыі 
бы лі рос там з ча ла ве ка

На ву коў цы пра дэ ман стра ва лі 

ня даў на зной дзе ныя ў Но вай Зе-

лан дыі астан кі гі ганц ка га пінг ві на, 

рост яко га да ся гаў 160 см, а ва-

га — 80 кг. Пінг він жыў у Но вай 

Зе лан дыі ў эпо ху па леа цэ ну (66—

56 міль ё наў га доў та му). Жы вё-

ла, якую Кен тэр бе рый скі му зей у го ра дзе Край стчэр чы 

ахрыс ціў «пінг ві нам-мон страм», па поў ні ла спіс вы мер лай 

гі ганц кай но ва зе ланд скай фаў ны. Гэ ты від быў ха рак тэр ны 

для вод ных пра сто раў Паўд нё ва г а паў шар'я. На ву коў цы 

мяр ку юць, што пінг ві ны ста лі та кія вя лі кія та му, што з акі я-

 наў знік лі буй ныя мар скія рэп ты ліі (пры бліз на ў той са мы

час, ка лі вы мер лі ды на заў ры на су шы). «Мы ду ма ем, што ў 

той час жы вё лы эва лю цы я на ва лі вель мі хут ка, — па тлу ма-

 чыў «Бі-бі-сі» стар шы ку ра тар Кен тэр бе рый ска га му зея 

Пол Ско філд. — У той пе ры яд тэм пе ра ту ра ва ды ка ля бе ра-

гоў Но вай Зе лан дыі бы ла ідэа льная для раз віц ця фаў ны». 

У ча сы рас паў сюдж ван ня гі ганц кіх пінг ві наў Но вая Зе лан дыя 

злу ча ла ся з Аў стра лі яй, якая, у сваю чар гу, як мяр ку юць 

на ву коў цы, бы ла злу ча ная су шай з Ан тарк ты дай. Па куль 

не да кан ца зра зу ме ла, ча му гі ганц кія пінг ві ны знік лі з вод 

Паўд нё ва г а паў шар'я. Най больш іма вер ная гі по тэ за за-

клю ча ец ца ў тым, што гэ та ад бы ло ся прос та з-за боль шай 

кан ку рэн цыі за ежу з мар скі мі мле ка кор мя чы мі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Бу дзем да бі вац ца, 
каб сал да там на ліч ваў ся 

стра ха вы стаж»
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пад час гэ тай ра бо ты вы ву чаў ся і 

між на род ны до свед. Мы гля дзе лі, як 

склад ва ец ца сі ту а цыя з ад тэр мі ноў ка-

мі ў кра і нах СНД, у на шых геа гра фіч-

ных су се дзяў у Еў ро пе. На прык лад, 

у Літ ве, дзе быў ад ноў ле ны пры зыў, 

коль касць ад тэр мі но вак знач на мен-

шая, чым у Бе ла ру сі. У нас — 47 ві даў 

і 76 ка тэ го рый. У Ра сіі — 29 ад тэр мі-

но вак. У Ка зах ста не — 17 ад тэр мі но-

вак. Та му ў нас і так іх больш за ўсіх.

— Якія ці ка выя пра па но вы вы лу-

ча лі ся пад час аб мер ка ван ня?

— Гу ча ла ідэя ўво гу ле лік ві да ваць 

ад тэр мі ноў ку па вы шэй шай аду ка цыі. 

Вяр нуц ца да до све ду, які меў мес ца ў 

1980-я га ды. Роз ныя гу ча лі дум кі, іш лі 

вель мі ажыў ле ныя і сур' ёз ныя дыс-

ку сіі, і шля хам га ла са ван ня прый шлі 

да та го вы ні ку, які транс фар ма ваў ся 

ў за кон.

— Ці па вя лі чыц ца коль касць ва-

ен ных ка фед раў? Ня даў на ад на з іх 

бы ла за сна ва на ў Бе ла рус кім дзяр-

жаў ным тэх на ла гіч ным уні вер сі тэ-

це. Яна пач не пра ца ваць з 1 ве рас-

ня. Вя до ма, што яны дзей ні ча юць 

яшчэ ў 12 уста но вах аду ка цыі. Але ж 

за ста ец ца іс тот ная коль касць

ВНУ і ка ле джаў, дзе іх ня ма.

— Ця пер мы пра пра цоў ва ем пы тан-

не ўво ду яшчэ ад ной ва ен най ка фед-

ры. Мяр ку ец ца, што яна з'я віц ца ў ад-

ным з аб лас ных цэнт раў. Ці па трэб на 

па вя ліч ваць іх коль касць так, каб яны 

бы лі ў боль шас ці ўста ноў аду ка цыі, — 

гэ та ўжо ін шае пы тан не. Ва ен ная 

ка фед ра ж заўж ды ўво дзіц ца не прос-

та так. Гэ та му па пя рэд ні чае ана ліз, у 

якой сту пе ні за раз па трэб ны Уз бро-

е ным Сі лам пэў ныя ва ен на-ўлі ко выя 

спе цы яль нас ці, якія мож на атры маць 

у гра ма дзян скіх уні вер сі тэ тах.

Акра мя та го, ця пер за ка на даў ча 

за ма ца ва на нор ма, згод на з якой 

вы пуск нік мо жа вы браць служ бу па 

кант рак це за мест раз мер ка ван ня. 

Уво гу ле ў нас су ад но сі ны сал дат тэр-

 мі но вай служ бы і кант ракт най — 

40 на 60 пра цэн таў. Згод на з ар ты ку-

лам 5 за ко на аб во ін скім аба вяз ку і 

во ін скай служ бе, апош няя з'яў ля ец ца 

асаб лі вым ві дам дзяр жаў най служ бы 

і мае пры яры тэт пе рад ін шы мі яе ві да-

мі. Та му ця пер гэ та нор ма за кла дзе на 

больш кан крэт на.

— Яшчэ адзін не ма ла важ ны 

пункт зме наў — ска ра чэн не тэр-

мі наў аб скардж ван ня. Ва ен нае ве-

дам ства па ве да мі ла, што гэ та бы ло 

зроб ле на з-за хіт ры каў не ка то рай 

част кі пры зыў ні коў.

— Так, яны ка рыс та лі ся на ступ най 

схе май. Кож ны пры зыў цяг нец ца ча-

ты ры ме ся цы — з лю та га да мая і са 

жніў ня да ліс та па да. Пра хо джан не ме-

ды цын скай ка мі сіі звы чай на скла дае 

ка ля ме ся ца з улі кам усіх да дат ко-

вых аб сле да ван няў. За тым пры зыў нік 

атрым лі вае ра шэн не пры зыў ной ка мі-

сіі. Тэр мін аб скардж ван ня ў вы пад ку 

ня зго ды скла даў да ме ся ца. Вось та-

му не ка то рыя хіт ру ны на ўмыс на цяг-

ну лі яго ледзь не да апош ня га дня, а 

пас ля на кі роў ва лі скар гу ў аб лас ную 

або Мін скую га рад скую ка мі сію. Ка лі 

і там ура чы не зна хо дзі лі пад стаў для 

вы зва лен ня ад пры зы ву, — вы трым-

лі ва ла ся паў за яшчэ ка ля ме ся ца, а 

ў апош ні дзень па сту паў іск у суд. На 

час аб скардж ван ня, на ту раль на, пры-

зыў нік атрым лі вае «іму ні тэт» — у вой-

ска яго за браць не мо гуць. А пас ля

па чы наў ся сне жань або чэр вень — 

і пры зыў за кан чваў ся, а пад час на ступ-

на га сі ту а цыя паў та ра ла ся.

— А ці не па сту па ла пра па ноў 

увес ці больш стро гі ад бор у ма гіст-

ра ту ру, каб ту ды па сту па лі лю дзі, 

«за то ча ныя» больш на на ву ку?

— Ра ней ма гіст ра ту ра бы ла як на-

ву ко ва ары ен та ва ная, так і прак ты ка 

ары ен та ва ная. Ад гэ та га го да ма гіст-

ра ту ра бу дзе толь кі на ву ко ва ары ен-

та ва ная. Ра біць больш жорст кім ад-

бор сэн су я не ба чу. Ужо ця пер сю ды 

бу дзе па сту паць тая ка тэ го рыя, якая 

мае пра ца ваць на на ву ку, атрым лі-

ваць рэ ка мен да цыі ў ВНУ, пра ца ваць 

над ды сер та цы я мі па спя хо ва.

— А як бу дзе па ляп шац ца ва ен-

на-па тры я тыч ная пад рых тоў ка ва 

ўста но вах аду ка цыі?

— Сіс тэ ма ўжо вы бу да ва на тры-

ва лая. У нас ста ла пра цу юць у мно гіх 

шко лах ад па вед ныя кла сы, па шы ра-

ец ца ка дэц кі рух. У ра ё нах ства ра юц-

ца цэнт ры да пры зыў най пад рых тоў кі, 

каб ужо ў іх ву чань мог упер шы ню да-

кра нуц ца да ар мей скіх буд няў. Пы тан-

не на са мрэч у ін шым — што та кое на-

огул па тры я тыч нае вы ха ван не? Гэ та

вель мі шы ро кае і сур' ёз нае па няц це — 

пры шча піць ма ло му го нар за сваю

Ра дзі му. І зай мац ца ім па він ны ўсе: 

баць кі, вы ха валь ні кі ў дзі ця чым сад ку, 

на стаў ні кі ў шко ле... Ва ен на-па тры я-

тыч нае вы ха ван не — гэ та толь кі ма-

лень кае ад га лі на ван не ад гэ та га вя-

лі ка га комп лек су, каб даць юна ку азы 

па чат ко вай ва ен най пад рых тоў кі для 

аба ро ны сва ёй зям лі. І тут па ста ян на 

шу ка юц ца но выя ме та ды, каб ар мія 

не бы ла для юна ка чымсь ці за гад ка-

вым, з чым ён упер шы ню су тык нец ца 

толь кі та ды, ка лі атры мае па вест ку з 

ва ен ка ма та.

— Якія прэ фе рэн цыі мяр ку ец-

ца да ваць абі ту ры ен там, якія ўжо 

ад слу жы лі ў вой ску? На прык лад, 

па за чар го вае вы дзя лен не ін тэр на-

та — важ ная рэч. Але толь кі для 

ін ша га род ніх сту дэн таў. Для «мяс-

цо вых» яно з на ту раль ных пры чын 

не ак ту аль нае.

— Мы зноў бу дзем уз ды маць пы-

тан не, каб на ліч ваў ся стра ха вы стаж 

за пе ры яд тэр мі но вай служ бы. Ужо 

ўзгад нен не ў мно гіх дзяр жаў ных ор га-

нах атры ма на. Гэ та тэ ма вель мі вост-

ра ста іць у гра мад стве і бур на аб мяр-

коў ва ец ца. Пад час жа па ступ лен ня 

не па срэд на ў ВНУ пры ад ноль ка вай 

коль кас ці на бра ных ба лаў у абі ту ры-

ен та, які ад слу жыў, бу дзе пры яры тэт 

пры па ступ лен ні. Раз гля да юц ца і ін-

шыя пра па но вы. Ду маю, да кан ца го-

да бу дзе зной дзе ны кан сэн сус, у якім 

вы гля дзе ўсё гэ та мець.

— Ва ен ка ма ты пра вод зяць апы-

тан не пры зыў ні коў і зволь не ных у 

за пас. Мо жа це па дзя ліц ца яго вы-

ні ка мі?

— Ся род ін ша га там ёсць пы тан не 

аб ад но сі нах да служ бы ва Уз бро е ных 

Сі лах. І транс фар ма цыя тут вель мі 

ці ка вая. 40 пра цэн таў апы та ных ука-

за лі, што хо чуць слу жыць, пры клад на 

тра ці на ста віц ца да гэ та га пы тан ня 

нейт раль на — пры зва лі і пры зва лі. 

Рэш та ад но сіц ца не га тыў на. Але, мо-

жа, тут ёсць мо мант ска жэн ня пунк ту 

гле джан ня пе рад пры зы вам, ары ен -

ту ю чы ся на дум ку «як бы ча го не вый-

шла»? Та ды да вай це гля дзець вы ні кі 

апы тан ня, якое пра во дзіц ца ў ва ен-

ка ма тах ужо пас ля зваль нен ня ў за-

пас. Больш за 80 % ад зна ча юць, што 

служ ба прай шла для іх з ка рыс цю, 

яны атры ма лі і до свед, і з мя ні лі по-

гля ды на жыц цё. А гэ тая ліч ба кажа 

са ма за ся бе.

Гу та рыў Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НІ? КА ЛІ ЛАС КА
Тра ды цый ныя тэ ле фон ныя лі ніі прой дуць у гэ тую 

су бо ту, 17 жніў ня, у абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме. 

З 9.00 да 12.00 іх пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ва дзім 

Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Мі ка ла е віч БЕ ЛА ВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Анд рэй Ва сі ле віч КА НЮШ КА. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры гор 

Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Іван 

Ста ні сла ва віч МАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ар цём 

Мі ка ла е віч ЦУ РАН. Тэл. 8 017 222 44 44.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

КОЛЬ КАСЦЬ ШКОЛЬ НІ КАЎ 
ПЕ РА СЯГ НЕ МІЛЬ ЁН

«За ні май, Бе ла русь ма ла дая мая, свой па чэс ны па сад 

між на ро да мі!» Гэ ты ра док з вер ша Ян кі Ку па лы «Ма-

ла дая Бе ла русь» быў пра па на ва ны ў якас ці тэ мы для 

пер ша га ўро ка ў Дзень ве даў. Сло вы пес ня ра бе ла-

рус ка га на ро да су гуч ныя з тэ май Го да ма лой ра дзі мы, 

пад крэс лі ва юць су ве рэ ні тэт і не за леж насць Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. Так са ма ў хо дзе пер ша га ўро ка зной дзе 

сваё ад люст ра ван не тэ ма Вя лі кай Пе ра мо гі.

Па коль кі сё ле та 1 ве рас ня пры па дае на вы хад ны дзень, то 

ўсе ўра чыс тас ці, звя за ныя з па чат кам но ва га на ву чаль на га 

го да, прой дуць у шко лах і гім на зі ях 2 ве рас ня.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 

у но вым на ву чаль ным го дзе за пар ты ся дуць 1 міль ён 

30 ты сяч школь ні каў, у тым лі ку 115 ты сяч пер ша клас ні каў.

У 2019 го дзе ва ўста но вы сіс тэ мы аду ка цыі бы лі на кі ра ва ныя 

4,3 ты ся чы ма ла дых спе цы я ліс таў.

Да но ва га на ву чаль на га го да ў Бе ла ру сі рас чы няць дзве ры 

во сем школ-но ва бу доў ляў, раз лі ча ныя амаль на 7,3 ты ся чы 

мес цаў, у тым лі ку дзве ў Мін ску: ад на ў Пер ша май скім ра ё не 

ста лі цы (СШ № 93 на 792 мес цы), дру гая — у Фрун зен скім 

(СШ № 2 на 1020 мес цаў).

Мі ністр аду ка цыі Ігар Кар пен ка на ве даў ста ліч ныя но ва-

бу доў лі і азна ё міў ся з хо дам пад рых тоў кі школ да но ва га 

на ву чаль на га го да. СШ № 93 раз мя шча ец ца ў су час ным бу-

дын ку, аб ста ля ва ным усім не аб ход ным для ву чо бы, за ня ткаў 

спор там і па за клас ных ме ра пры ем стваў. У ёй знай шло ся 

мес ца для рэ сурс ных цэнт раў, ла ба ра то рый, лін га фон ных 

ка бі не таў, спар тыў най, гім нас тыч най і трэ на жор най зал з 

раз дзя валь ня мі. Пра ду гле джа ны ра дыё ву зел і кан фе рэнц-

за ла на 80 мес цаў, ін фар ма цый на-вы ста вач нае па мяш кан не, 

па мяш кан не для ін ды ві ду аль ных і гру па вых за ня ткаў, ак та вая 

за ла на 260 мес цаў з кас цю мер ным, эст рад ным і ін вен тар-

ным па ко я мі і сан вуз лом. У школь ні каў бу дзе маг чы масць 

на вед ваць на ву чаль ны цір. Акра мя та го, тут бу дзе ство ра на 

без бар' ер нае ася род дзе для ар га ні за цыі аду ка цый на га пра-

цэ су дзя цей з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця. 

Ся рэд няя шко ла № 2 у Фрун зен скім ра ё не вель мі па доб-

ная па сва ім на паў нен ні: тут так са ма бу дуць функ цы я на ваць 

ла ба ра то рыі, май стэр ні для пра цоў на га на ву чан ня, ву чэб на-

спар тыў ныя за лы, цір, лыж ная ба за, ін фар ма цый на-тэх ніч ны 

цэнтр, агуль на школь ны цэнтр з ак та вай за лай, па мяш кан ні 

для эс тэ тыч на га вы ха ван ня і гурт ко вай ра бо ты і ба сейн. 

Ство ра на без бар' ер нае ася род дзе.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


