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«Школь нік, які дзей ні чаў з асаб лі-

вай жорст кас цю, на нёс на стаў ні цы 

рус кай мо вы і лі та ра ту ры не менш 

як 17 уда раў на жом, у тым лі ку — у 

воб ласць жыц цё ва важ ных ор га наў». 

Гэ та па ве дам лен не пра зда рэн не ў 

ста ліч най гім на зіі № 74 у маі 2016 го-

да вы клі ка ла ва ўсіх шок. Але лі та-

раль на праз не каль кі ме ся цаў 

(у каст рыч ні ку) ста ла вя до ма пра 

раз ню ў ста ліч ным ганд лё вым цэнт-

ры «Еў ро па», якую ўчы ніў 

17-га до вы сту дэнт-пер ша курс нік: 

смя рот най збро яй у яго ру ках 

ста ла бен за пі ла.

І вось но вае зда рэн не ў Стоўб цах, пры-

чым са смя рот ны мі ах вя ра мі. «Гэ та дзі ця 

заў сё ды бы ло ці хае, спа кой нае. Ні ко лі ні ў 

чым не бы ло за ўва жа на. Шко лу не пра пус-

ка ла», — так ка жуць пра за бой цу на стаў ні-

цы і адзі нац ца ці клас ні ка лю дзі, якія доб ра 

ве да лі хлоп ца і яго сям'ю.

І ўсё ж та кі зда ры ла ся тое, што зда ры-

ла ся. Зра зу ме ла, што ў ін та рэ сах след ства 

ін фар ма цыя бу дзе па сту паць у СМІ да зі ра-

ва на, вось толь кі мы жы вём у эпо ху ліч ба ва-

га гра мад ства, та му і фо та па да зра ва на га, 

і яго проз ві шча тут жа тра пі лі ў ін тэр нэт. 

Вель мі хо чац ца ў гэ тым па мы ліц ца, але не 

вы клю ча на, што для ка гось ці ён ста не пры-

кла дам для пе рай ман ня.

Трэ ба за ўва жыць, што за апош нія га ды 

па ве дам лен ні пра на па ды школь ні каў на 

ад на клас ні каў і на стаў ні каў пры хо дзяць рэ-

гу ляр на не толь кі з ЗША, дзе аг ня стрэль ная 

зброя зна хо дзіц ца ў сва бод ным до сту пе, 

але і з су сед няй Ра сіі.

Ву чань 9-га кла са шко лы ў пад мас коў-

най Іван це еў цы з кры кам «Я прый шоў сю ды 

здох нуць!» уда рыў на стаў ні цу ін фар ма ты кі 

ку хон най ся ке рай і ад крыў страль бу з пнеў-

ма та.

У сту дзені 2018 го да ва Улан-Удэ пад ле-

так з ся ке рай і как тэй лем Мо ла та ва ўвар-

ваў ся ў шко лу і ў лі та раль ным сэн се сло ва 

па чаў усіх рэ заць. У гэ тай бой ні па цяр пе лі 

сем ча ла век. Ка лі ў хлоп ца спы та лі, ча му ён 

так зра біў, ён ска заў да слоў на: «Мя не ўсё 

да ста ла — на стаў ні кі, баць кі. Шко ла даў ба-

ну тая. Атэс тат не да юць, усё фі го ва. І на огул 

пай шлі вы ўсе...»

У каст рыч ніку 2018 го да 18-га до вы сту-

дэнт ад крыў страль бу ў по лі тэх ніч ным ка ле-

джы ў Кер чы. Яго ах вя ра мі стаў 21 ча ла век. 

Сам ён скон чыў жыц цё са ма губ ствам.

Кож ная та кая тра ге дыя вель мі доў га аб-

мяр коў ва ец ца ў сац сет ках і СМІ. У вы ні ку 

пад лет кі ба чаць, што іх сум на вя до мыя ад-

на год кі пры цяг ва юць да ся бе па вы ша ную 

ўва гу. І па куль ін фар ма цыя пра гэ та бу дзе 

так яр ка транс ля вац ца, яны бу дуць зна хо-

дзіць са бе ку мі раў у та кіх вось школь ні ках 

з ся ке рай ці на жом і паў та раць іх дзе ян ні. 

Зра зу ме ла, за моўч ваць та кія зла чын ствы 

не маг чы ма, але трэ ба ста рац ца мак сі маль-

на філь тра ваць ін фар ма цыю та ко га ро ду, 

каб не пла дзіць ся род дзя цей па тэн цый ных 

за бой цаў.

Між ін шым, вя до ма, што мно гія са школь-

ні каў, якія вы ра шы лі вы плюх нуць сваю агрэ-

сію з да па мо гай зброі, з'яў ля юц ца пры хіль-

ні ка мі «Ка лум бай на» — аме ры кан скай гіс-

то рыі пра двух вуч няў, якія на па лі на шко лу, 

па ра ні лі 37 ча ла век, з іх 13 смя рот на, пас-

ля ча го па кон чы лі з са бой. Сло ва «Ка лум-

байн» фак тыч на ста ла сі но ні мам ма са ва-

га за бой ства. А гіс то рыя двух вуч няў, якія 

ўзя лі зброю і прый шлі ў шко лу, пра цяг вае 

«на тхняць» за бой цаў па ўсім све це.

Пас ля ма са вай раз ні ў перм скай шко ле 

«Лен та.ру» знай шла ся род пад лет каў пры-

хіль ні каў ка ла рад скіх страл коў і па пра сі ла іх 

рас тлу ма чыць, ча му яны спа чу ва юць за бой-

цам? І вось якія ад ка зы атры ма лі:

«На стаў ні кі і ад на клас ні кі, якія цку юць 

ка гось ці, за слу гоў ва юць смер ці. Усё та му, 

што, ка лі прос та пе рай сці ў ін шую шко лу, 

гэ тыя лю дзі ўсё роў на бу дуць пра цяг ваць 

пры ні жаць, але ўжо ін шых. На ту раль на, іх 

трэ ба лік ві да ваць. Та кім чы нам ты ра ту еш 

ін шых. Маг чы ма, усе, хто гэ та тры вае ў шко-

ле, ужо бы лі га то выя да гэ та га пер ша па чат-

ко ва, гэ та зна чыць, у сям'і ў іх тое ж са мае 

ад бы ва ла ся.

«Ка лум бай не ры — гэ та больш, чым 

суб куль ту ра. Эрык і Ды лан — ува саб лен не 

пад лет каў, якія змаг лі ад помс ціць. Яны па-

ка за лі, што бу дзе, ка лі на пра ця гу не каль кіх 

га доў зне ва жаць ча ла ве ка. Эрык і Ды лан 

ме лі ра цыю ў тым, што на ша жыц цё — гэ та 

ўся го толь кі гуль ня. Яны здзейс ні лі моц ны 

ўчы нак. За біў шы тых лю дзей, якія га да мі 

ця бе крыў дзі лі, ты да каз ва еш, што не та кі 

ўжо і сла бы. Прос та праз ней кі час той, ка го 

пры ні жа лі, так са ма вы ра шыць ад помс ціць. 

Ча ла век пер ша па чат ко ва мо жа быць нар-

маль ным, але прай шоў шы праз гэ та, за-

стац ца та кім жа, як ра ней, не маг чы ма. 

Я ўжо да стат ко ва на цяр пеў ся. Ду маю, хут ка 

ўсё зме ніц ца...»

«Абод ва, і Эрык, і Ды лан, ха це лі па ка-

заць, што яны не сла быя, што яны мо гуць 

даць ад пор і па кі нуць след — ка лі не ў па-

мя ці ўся го све ту, то хо ць бы ў Аме ры цы. У іх 

атры ма ла ся. Але ў іх бы лі роз ныя ма ты ва-

цыі. Эрык пай шоў, каб здзейс ніць ма са вае 

за бой ства, і пры гэ тым га то вы быў па мер ці. 

А Ды лан ха цеў па мер ці, і ён быў га то вы на 

ма са вае за бой ства. Ад чу ва е це роз ні цу?

Ні хто не ча каў, што дзе ці так жорст ка і 

стры ма на па ды дуць да тэ рак та. Трэ ба мець 

маз гі, каб вы стра іць та кі план за бой ства. 

Хоць, я ду маю, яны не пай шлі б на гэ та, ка-

лі б іх вы слу ха лі, спы ні лі і па га ва ры лі з імі... 

Та ды не спра ба ва лі ка гось ці ска пі ра ваць, а 

ця пер усе за імі паў та ра юць».

Што ру ха ла дзе ся ці клас ні кам са стаўб-

цоў скай шко лы, па куль не вя до ма. Сваю ста-

рон ку ў са цы яль ных сет ках ён на пя рэ дад ні 

вы да ліў. І зра біў гэ та, хут чэй за ўсё, свя до-

ма, бо пер шае, што ро бяць пас ля па доб ных 

зла чын стваў, гэ та вы ву ча юць са цы яль ныя 

сет кі, шу ка ю чы там хоць ней кія тлу ма чэн ні 

та му, што ад бы ло ся. Зна чыць, спан тан ным 

яго ўчы нак нель га на зваць. І чым бо лей бу-

дзе ця пер вы соў вац ца вер сій, тым даў жэй 

гэ ты вы па дак бу дзе зна хо дзіц ца на хва лі 

ці ка вас ці. Але ці бу дуць зроб ле ны з гэ та га 

пра віль ныя вы сно вы?

Пэў ны час та му ў клас ных кі раў ні коў з'я-

віў ся но вы аба вя зак — ад соч ваць ста рон кі 

сва іх вуч няў у са цы яль ных сет ках. Ад нак ці 

маг чы ма гэ та зра біць на ват фі зіч на? І ня ўжо 

той, хто пры ду маў та кую пра фі лак тыч ную 

ме ру, не ра зу мее, што пад лет кі прос та не 

бу дуць да пус каць у «сяб ры» сва іх пе да-

го гаў? Да та го ж у сац сет ках ёсць шмат 

за кры тых груп, дзе пад лет кі кан так ту юць 

толь кі па між са бой. Ад ным сло вам, пы тан-

няў вель мі шмат. Па куль ні хто не мо жа ад чу-

ваць ся бе аба ро не ным: ні дзе ці, ні пе да го гі ў 

шко ле. Але да вай це ўсё ж та кі філь тра ваць 

ін фар ма цыю...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Мер ка ван неМер ка ван не

МАЎ ЧАЦЬ ЦІ СМА КА ВАЦЬ 
ПАД РА БЯЗ НАС ЦІ?

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Уво гу ле, у рэ гі ё не рых ту юц-

ца да маш таб ных і скру пу лёз ных 

апе ра тыў ных ме ра пры ем стваў. У 

пер шую чар гу спе цы яль ныя ка мі-

сіі пра вя дуць рэ ві зію ўсіх ахоў ных 

сіс тэм на ву чаль ных уста ноў. Бу-

дзе пра ве ра на, на коль кі якас на 

пра цу юць тры вож ныя кноп кі. На-

прык лад, пра ку ра ту рай вы яў ле ны 

фак ты, ка лі да га во ры на іх ра бо ту 

за клю ча ны на пэў ны ад рэ зак ча-

су — з 24 да 6 га дзін ра ні цы, ка лі 

ў шко ле і так ня ма дзя цей.

Бу дуць узя ты пад кант роль і па-

за школь ныя ўста но вы — дзі ця чыя 

цэнт ры, спар тыў ныя сек цыі. Іх так-

са ма пра ве раць на бяс пе ку.

У да па мо гу — 
пе да го гі і псі хо ла гі

Праб ле ма бяс пе кі гу ча ла ў 

роз ных кан тэкс тах і на аб лас ной 

ка ле гіі сіс тэ мы аду ка цыі, якая ад-

бы ла ся на мі ну лым тыд ні. Удзель-

нік ка ле гіі, на чаль нік упраў лен ня 

Ка мі тэ та дзярж бяс пе кі па Гро дзен-

скай воб лас ці Аляк сандр Не вя роў-

скі, зра біў ак цэнт на ўза е ма дзе ян ні 

ўсіх служ баў па па пя рэ джан ні сі ту-

а цыі. На яго дум ку, не да стат ко ва 

ўста на віць тры вож ныя кноп кі ва 

ўста но вах аду ка цыі, ка ме ры ві дэа-

на зі ран ня, ар га ні за ваць элект рон-

ную пра пуск ную сіс тэ му. Ра бо та 

па він на вый сці на но вы ўзро вень. 

Пе да го гам, псі хо ла гам вар та звяр-

таць ува гу на дзя цей, схіль ных да 

жорст кас ці ці, на ад ва рот, вель мі 

за мкну тых.

Як бы ло агу ча на на ка ле гіі, ва 

ўста но вах аду ка цыі воб лас ці ёсць 

праб ле ма з са цы яль ны мі пе да го-

га мі і пе да го га мі-псі хо ла га мі. Час-

цей за ўсё на гэ тых па са дах па чы-

на юць сваю ад пра цоў ку ма ла дыя 

спе цы я ліс ты, якія не заў сё ды за-

ста юц ца на сва іх ра бо чых мес цах. 

Ёсць дэ фі цыт во пыт ных кад раў.

Дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, 

на мес нік стар шы ні про філь най 

ка мі сіі Аляк сандр Ся год нік пад-

час ка ле гіі па ра іў пе да го гам цяс-

ней пра ца ваць з баць ка мі. Яны мо-

гуць больш ак тыў на ўдзель ні чаць 

у жыц ці шко лы, а га лоў нае — у 

жыц ці сва іх дзя цей.

Баць кі ня суць 
ад каз насць, але...

Ро лю баць коў ад зна чы лі ў 

аб лас ной пра ку ра ту ры пад час 

су стрэ чы з жур на ліс та мі, якая 

дня мі ад бы ла ся ў на гляд ным ве-

дам стве. Па сло вах на мес ні ка 

пра ку ро ра Свят ла ны Рах ман, у 

ад мі ніст ра цый ным за ка на даў-

стве іс нуе толь кі адзін ар ты кул, 

які да зва ляе пры цяг нуць баць коў 

да ад каз нас ці за не вы ка нан не 

аба вя зкаў па вы ха ван ні дзя цей. 

Гэ та мо жа ад быц ца ў двух вы пад-

ках — ка лі не паў на лет ні здзейс-

ніў ад мі ніст ра цый нае пра ва па ру-

шэн не аль бо зла чын ства, але не 

да сяг нуў уз рос ту пры цяг нен ня да 

кры мі наль най ад каз нас ці. Ад нак 

іс нуе ня ма ла ін шых сі ту а цый, ка-

лі баць кі па він ны быць ад каз ны мі 

за сва іх дзя цей, лі чыць ра бот нік 

пра ку ра ту ры.

Каб за ма ца ваць гэ тую ад каз-

насць за ка на даў ча, ве дам ствам не 

ад ной чы ста ві ла ся гэ та пы тан не 

пе рад дэ пу та та мі. Гэ ты за ка на-

даў чы пра рэх так са ма вар ты раз-

гля ду, лі чыць на мес нік пра ку ро ра 

воб лас ці.

Свят ла на Рах ман рас ка за ла аб 

су іцы дзе, які ня даў на ад быў ся ў 

ад ным з ка ле джаў Лід ска га ра ё-

на. Хло пец у за піс цы па ве да міў, як 

ён жыў у сям'і, з якім «пек лам» у 

ду шы. І не вя до ма, на ка го мог «вы-

ліц ца» та кі стан пад лет ка. Аль бо 

су праць ся бе, аль бо су праць тых, 

хто яго ата чае. Пра ку ра ту ра бу дзе 

раз бі рац ца ў тым, што пра гля дзеў 

пе да га гіч ны ка лек тыў, псі ха ла гіч-

ная служ ба. У той жа час уз ні кае 

пы тан не: ча му ўся ад каз насць кла-

дзец ца толь кі на пе да го гаў? Як 

свед чыць ліст, мно гія фак ты як раз 

свед чаць су праць баць коў...

«Нас трэ ба ўспры маць 
усур' ёз»

А што аб ме рах бяс пе кі і яе пра-

фі лак ты цы лі чаць са мі пад лет кі? 

Я па гу та ры ла з вель мі ак тыў най 

16-га до вай дзяў чы най, на ву чэн-

кай 11-га кла са гро дзен ска га лі-

цэя Тац ця най Жу ка вец. Ня даў на 

яна бы ла абра на стар шы нёй ма-

ла дзёж на га пар ла мен та Гро дзен-

скай воб лас ці.

Тац ця на не спра ча ец ца з тым, 

што ў пад лет каў не ста біль ная псі-

хі ка. Та му ме ры бяс пе кі ліш ні мі не 

бу дуць. У тым лі ку і да па мо га псі-

ха ла гіч най служ бы. Са ма Тац ця на 

не ба чыць ні чо га га неб на га ў тым, 

каб аб мер ка ваць сваю праб ле му 

са спе цы я ліс там, яна не ад ной чы 

звяр та ла ся па па ра ду да свай го 

школь на га псі хо ла га, яко га лі чыць 

са праўд ным пра фе сі я на лам. Але 

ён не так даў но зволь ніў ся і на яго 

мес ца прый шла ма ла ды спе цы я-

ліст. Яе па ды ход да спра вы Тац ця-

на ацэнь вае як фар маль ны.

З дру го га бо ку, не ўсе баць кі 

імк нуц ца ска рыс тац ца пад трым кай 

псі ха ла гіч най служ бы. Ся род ста-

рэй ша га па ка лен ня іс нуе кан сер-

ва тыў ны па ды ход да гэ тай сфе ры. 

А між ін шым, во пыт ны спе цы я ліст 

здоль ны пад ка заць баць кам, як не 

пра пус ціць той мо мант, ка лі пач-

не браць верх пад лет ка вы мак сі-

ма лізм. І ка лі на гэ та не звяр нуць 

ува гу, ма ла ды ча ла век сам пач не 

шу каць вый сце, ня рэд ка ў агрэ-

сіі, — ро біць свой вы вад Тац ця на. 

«Вель мі важ на іс ці ра зам, — дзе-

ліц ца яна сва ім улас ным во пы-

там. — Мно гія не ўспры ма юць пад-

лет каў усур' ёз. А між тым яны, як 

ні хто, ад чу ва юць кры ва душ насць 

да рос лых, не хо чуць з гэ тым мі-

рыц ца. Ра зу мен не па він на куль-

ты ва вац ца ў гра мад стве». Да рэ чы 

Тац ця на, як стар шы ня аб лас но га 

ма ла дзёж на га пар ла мен та, хо ча 

пра вес ці ў най блі жэй шы час па-

ся джэн не на тэ му бяс пе кі. І та кая 

раз мо ва бу дзе мак сі маль на ад-

кры тай, за пэў ні ла дзяў чы на.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

У клас ных кі раў ні коў з'я віў ся но вы 
аба вя зак — ад соч ваць ста рон кі сва іх 
вуч няў у са цы яль ных сет ках.

Сло ва «Ка лум байн» фак тыч на ста ла 
сі но ні мам ма са ва га за бой ства.

ТРЫ ВОЖ НАЯ КНОП КА ТРЫ ВОЖ НАЯ КНОП КА 
ЦІ ДА ПА МО ГА ПСІ ХО ЛА ГАЦІ ДА ПА МО ГА ПСІ ХО ЛА ГА


