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Новая версія 
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Калі 
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не прыгавор
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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

У Па кі ста не 11 ча ла век за гі ну лі пры 
на пад зе смя рот ні ка на офіс па лі цыі

Адзі нац цаць ча ла век, у тым лі ку чац вё ра па лі цэй скіх, за гі ну лі пры 
вы бу ху за кла дзе най у аў та ма бі лі бом бы ка ля офі са па лі цыі ў го ра дзе 
Кве та ў Па кі ста не. Мяс цо выя ўла ды аб ві на ва ці лі ў тэ рак це Ін дыю, не 
пры вод зя чы пры гэ тым ні я кіх до ка заў. Вы бух ад быў ся ў пят ні цу, 23 
чэр ве ня, у ра ё не, які лі чыц ца не бяс печ ным з-за кам пакт на раз ме шча-
ных ад мі ніст ра цый ных бу дын каў па лі цыі. Тэ ра рыст-смя рот нік спра ба-
ваў пра рвац ца да офі са па лі цыі шта та і пры вёў у дзе ян не вы бу хо вае 
пры ста са ван не, ка лі па труль ныя па спра ба ва лі яго пе ра ха піць. Вы бух 
быў та кой сі лы, што ў су сед ніх да мах вы бі ла шкло. Два аў та ма бі лі бы лі 
па гну тыя. Вы ра та валь ныя бры га ды да ста ві лі ў баль ні цу 14 па цяр пе-
лых, уклю ча ю чы дзе ся ці га до вую дзяў чын ку і дзе вяць па лі цэй скіх. 
Во сем па ра не ных зна хо дзяц ца ў кры тыч ным ста не.

Бун дэс таг адоб рыў рэ абі лі та цыю 
ўсіх асу джа ных за го ма сек су а лізм 
у Гер ма ніі пас ля вай ны

Асу джа ных у Гер ма ніі ў пас ля ва ен ны час за го ма сек су аль ныя 
су вя зі рэ абі лі ту юць і вы пла цяць ім гра шо выя кам пен са цыі. Ад па-
вед нае ра шэн не пры няў на пя рэ дад ні бун дэс таг. Пад рэ абі лі та цыю 
трап ля юць больш за 60 ты сяч ча ла век. Кан чат ко ва за ка на даў-
чая нор ма пра кры мі наль ныя па ка ран ні за го ма сек су а лізм знік-

ла з гер ман ска га за ка на даў ства 
толь кі ў ся рэ дзі не 90-х га доў ХХ 
ста год дзя.

У чац вер, 22 чэр ве ня, бун дэс-
таг ад на га лос на пры няў ра шэн не 
ад мя ніць усе пры су ды па 175-м 
па ра графе Кры мі наль на га ко дэк-
са, згод на з якім го ма сек су аль ныя 

ад но сі ны па між муж чы на мі цяг ну лі 
за са бой кры мі наль ную ад каз насць. 
З 1949-га па 1969 год за го ма сек-
су а лізм у Гер ма ніі асу дзі лі ка ля 
64 ты сяч ча ла век. Па цяр пе лым на-
ле жыць кам пен са цыя ў тры ты ся чы 
еў ра і яшчэ паў та ры ты ся чы за кож-
ны рас па ча ты год зня во лен ня. Дак-
лад на не вя до ма, коль кі асу джа ных 

па 175-м па ра гра фе яшчэ жы выя. Мі ніс тэр ства юс ты цыі Гер ма ніі 
мяр куе, што па кам пен са цыю звер нуц ца ка ля пя ці ты сяч ча ла век.

Ка над скі снай пер у Іра ку за стрэ ліў 
ба е ві ка і ўста на віў су свет ны рэ корд

Снай пер ка над ска га спец на за ўста на віў су свет ны рэ корд, за-
стрэ ліў шы ў Іра ку ба е ві ка тэ ра рыс тыч най гру поў кі «Іс лам ская дзяр-
жа ва» з ад лег лас ці 3540 мет раў. Ва ен на слу жа чы 2-й аб' яд на най 
апе ра тыў най гру пы вы ка рыс таў снай пер скую він тоў ку MсMіllаn 
TАС-50 аме ры кан скай вы твор час ці. Яго імя не па ве дам ля ец ца. 
Перш чым па ра зіць цэль, вы пу шча ная снай пе рам ку ля пра ля це ла 
10 се кун даў. Па пя рэд ні рэ корд на ле жыць бры тан ска му снай пе ру 
Крэй гу Ха ры са ну, які ў 2009 го дзе ў Аф га ні ста не за біў ба е ві ка «Та-
лі ба на» з ад лег лас ці 2475 мет раў.

Ма біль ныя тэ ле фо ны ад на знач на 
шкод ныя для зда роўя ча ла ве ка

Ма гіст рант Бія ла гіч на га ін сты ту та Том ска га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та Ма ры на Каст ра ме е ва ўста на ві ла: ма біль ныя тэ ле фо ны 
мя ня юць струк ту ры кле так. У асаб лі вай не бяс пе цы зна хо дзяц ца 
жан чы ны і прад стаў ні кі ман га ло ід най ра сы. Да рэ чы, Су свет ная 
ар га ні за цыя ахо вы зда роўя ад но сіць ма біль ныя тэ ле фо ны да гру пы 
па тэн цый ных кан цэ ра ге наў.
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КОРАТКА
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
аб' явіў Па дзя ку 12 прад-
стаў ні кам роз ных сфер 
дзей нас ці.

На лі ча ная ся рэд няя 

за ра бот ная пла та ра бот-

ні каў Бе ла ру сі ў маі 2017 

го да скла ла BYN795,2 

(у кра са ві ку — BYN776,7, у 

са ка ві ку — BYN770,6).

Цэнтр мі фа ла гіч на га 
ту рыз му ад крыў ся ў Бя-
рэ зін скім бія сфер ным 
за па вед ні ку. Ён уклю чае 
ў ся бе му зей мі фа ла гіч-
ных іс тот, экс па зі цыю 
пад ад кры тым не бам 
«Мі фа ла гіч ны ху та рок» 
і эка ла гіч ную сцеж ку 
«У краі мі фаў».

Ха кей ны клуб «Ды на-

ма-Мінск» і га лоў ны трэ нер 

ка ман ды Крэйг Вудк рафт 

пры ня лі ра шэн не ска са-

ваць кант ракт.

Сяр гей Ва ло дзін пра цуе на 

«Ма гі лёў хім ва лак не» на чаль ні-

кам цэ ха ды ме тыл тэ рэф та ла ту 

№4 (ДМТ-4) вы твор час ці ар га-

ніч на га сін тэ зу. Ус па мі нае, што, 

ка лі ў кан цы 90-х ву чыў ся ў Ма-

гі лёў скім тэх на ла гіч ным ін сты-

ту це (ця пер гэ та ўні вер сі тэт хар-
ча ван ня), вы клад чык па цеп ла-
тэх ні цы чы таў лек цыі вы ключ на 
на бе ла рус кай мо ве. «Спа чат ку 
шмат ча го бы ло не зра зу ме ла, 
але по тым так унік, што на ват 
да гэ туль не ка то рыя сло ва злу-
чэн ні на кшталт «шчыль насць 
вон ка вай плы ні» за ста лі ся ў 
га ла ве, — усмі ха ец ца наш чы-
тач. — Ды і сты мул быў. Тым, хто 
зда ваў эк за мен на род най мо ве, 
вы клад чык да да ваў бал».

Да рэ чы, Сяр гей Ва ло дзін 
змя ніў на па са дзе свай го бы-

ло га кі раў ні ка і на стаў ні ка Пят-
ра Са лаў ё ва, які за раз з'яў-

ля ец ца на мес ні кам стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 

пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге-

тыч ным комп лек се і су вя зі. Вяс-

ной ка мі сія пар ла мен та пра вя-
ла на прад пры ем стве вы яз ное 
па ся джэн не, а «Звяз да» як раз 
асвят ля ла гэ тую па дзею. Сяр-
гей ка жа, што яму ці ка ва бу дзе 
і ў да лей шым ад соч ваць дзей-
насць за ка нат вор цаў. А яшчэ ён 
ча кае ад «Звяз ды» ўсе ба ко ва га 
асвят лен ня мяс цо вых і су свет-
ных на він, ана лі зу па лі тыч ных 
аб ста він, ці ка вых спар тыў ных 
агля даў. Ён, да рэ чы, і сам тэ-
ні сіст, праў да, на ама тар скім 
уз роў ні.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
zigulya@zviazda.by

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  

«Ха чу ўспом ніць бе ла рус кую мо ву»

У мі лі цэй скіх звод ках усё час цей 
з'яў ля юц ца фак ты пра не паў на лет ніх, 
якія ста но вяц ца ах вя ра мі сек су аль на 
за кла по ча ных лю дзей. 
Па пры кла ды да лё ка ха дзіць не трэ ба. 
У Го рац кім ра ё не апя кун з пры ём най 
сям'і на пра ця гу пэў на га ча су ста віў 
сек су аль ныя экс пе ры мен ты 
над ма ла лет няй вы ха ван кай. 
У Баб руй ску род ны баць ка не каль кі 
га доў за пар гвал та ваў не паў на лет нюю 
дач ку. Спіс мож на пра цяг ваць і да лей. 
І, як ка жуць экс пер ты, 
гэ та яшчэ вяр шы ня ай сбер га. 
Раз віц цё ін фар ма цый ных 
і ка му ні ка цый ных тэх на ло гій толь кі 
па ско ры ла скры ты пра цэс. 
Пе да фі лы і гвал таў ні кі зна хо дзяць 
сва іх ах вяр праз су свет наю па ву ці ну 
і ўцяг ва юць іх у свае зла чын ныя гуль ні. 
Яны ка рыс та юц ца тым, 
што ах вя ра са ро ме ец ца афі шы ра ваць 
сваё да чы нен не да бруд ных дзе ян няў.

Тым, як па пя рэ дзіць та кія зла чын ствы і аба-
ра ніць дзя цей ад гвал ту, за кла по ча ны ўсе краі-
ны све ту. Бе ла русь не вы клю чэн не. След чы 

ка мі тэт Рэс пуб лі кі Бе ла русь су мес на з гра мад-

скім аб' яд нан нем «Клуб Дзе ла вых жан чын» пры 

пад трым цы Пра гра мы ма лых гран таў пра во-
дзіць аду ка цый ныя се мі на ры з мэ тай удас ка-
на ліць ме ха нізм да каз ван ня і рас сле да ван ня 
вы пад каў, звя за ных з дзі ця чай пар наг ра фі яй 
і пе да фі лі яй.

Стар шы ня Клу ба Дзе ла вых жан чын Ла ры са 
ІС ТО МА ВА тлу ма чыць, што ін та рэс гра мад скай 
ар га ні за цыі да гэ тай праб ле мы вы клі ка ны не пры-

ступ нас цю тых, хто сва і мі дзе ян ня мі пры чы няе 

дзі ця ці псі хіч ныя траў мы, якія по тым за ста юц ца 

на ўсё жыц цё.

На ба зе Клу ба Дзе ла вых жан чын не пер шы год 

пра цуе бяс плат ная га ра чая лі нія па бяс печ ным 

вы ез дзе і зна хо джан ні за мя жой. А з 2014 го да 

ар га ні за цыя дае кан суль та цыі па пра фі лак ты цы 

сек су аль на га на сіл ля ў ад но сі нах да ма ла лет ніх. 

Да па мо гу ў гэ тай спра ве клу бу аказ вае Чыр во-
ны Крыж. У ход ідуць спе цы яль на рас пра ца ва-
ныя для па пя рэ джан ня баць коў і вы клад чы каў 
ме та да ла гіч ныя рэ ка мен да цыі, ін фар ма цый ныя 
ма тэ ры я лы. Але гэ та га ма ла. У кра і не, як свед-
чаць знаў цы, не рас пра ца ва на сіс тэ ма ака зан ня 
да па мо гі дзе цям, якія па цяр пе лі ад 
гвал таў ні коў.

Балючая тэмаБалючая тэма  

ЗНАЙ СЦІ І АБЯС ШКО ДЗІЦЬ
У Бе ла ру сі за кла по ча ны тэ май аба ро ны дзя цей 

ад гвал таў ні коў
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У кан цы жніў ня ў кра і не ад бу дзец-
ца Рэс пуб лі кан скі пе да га гіч ны са-
вет, на якім пла ну ец ца кан чат ко ва 
вы зна чыц ца з асноў ны мі на прам-
ка мі раз віц ця сіс тэ мы аду ка цыі на 
най блі жэй шую перс пек ты ву. Пра 
гэ та пад час VІ пле ну ма ЦК Бе ла-
рус ка га праф са ю за ра бот ні каў 
аду ка цыі і на ву кі па ве да міў на-
мес нік мі ніст ра аду ка цыі Сяр гей 
РУ ДЫ. Ён па абя цаў, што да гэ тай 

па дзеі бу дзе пры ня тае і прын цы-

по вае ра шэн не па атэс та цыі вы-

ха валь ні каў да школь ных уста-

ноў, якія не ма юць аду ка цыі па 

про фі лі «пе да го гі ка дзя цін ства». 

«Ці за да во ліць яно ўсіх, па куль 

цяж ка ска заць, але пра ўсе пра меж ка выя 

ра шэн ні га лі но вы праф са юз бу дзе пра ін-

фар ма ва ны», — да даў Сяр гей Ру ды.

Вы ха валь ні кі на ва гу зо ла та
Трэ ба на га даць, што праб ле ма з атэс та цы-

яй пе да го гаў да школь ных уста ноў мае вель мі 
доў гую гіс то рыю. Па пры чы не ніз кіх за роб каў 
дэ фі цыт кад раў у сіс тэ ме да школь най аду ка-
цыі на быў хра ніч ны ха рак тар, а ўве дзе ны ў 

2012 го дзе но вы па ра дак атэс та цыі праб ле му 

толь кі аб васт рыў. Ця пер аба вяз ко вай умо вай 

до пус ку пе да га гіч на га ра бот ні ка да атэс та-

цыі на пры сва ен не яму ква лі фі ка цый най ка-

тэ го рыі з'яў ля ец ца ад па вед насць атры ма най 

аду ка цыі ква лі фі ка цый ным па тра ба ван ням. 
Але ні для ко га не сак рэт, што ў да школь ныя 
ўста но вы ма са ва раз мяр коў ва юц ца вы пуск ні кі 
фі ла ла гіч на га, гіс та рыч на га фа куль тэ та і ін-
шых ня про філь ных пе да га гіч ных 
спе цы яль нас цяў.

Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс  

«ДА ШКОЛЬ НІ КІ» ШЛЮЦЬ СІГ НА ЛЫ SОS
З чым звя за на ня ўпэў не насць пе да го гаў у заўт раш нім дні?

СТАР. 3

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛI КI 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ 
РЭС ПУБ ЛI КI БЕ ЛА РУСЬ

26 чэр ве ня 2017 г. у 15.00 у за ле па ся джэн няў Са ве та Рэс-

пуб лi кi (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца за ключ нае 

па ся джэн не дру гой се сii Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь шос та га склi кан ня.

За гі нуў пры вы ра та ван ні 
дзя цей у Іс па ніі

Су пра цоў нік ад на го са ста ліч ных пад раз дзя лен няў Дэ пар-
тамен та ахо вы МУС Бе ла ру сі за гі нуў у іс пан скім го ра дзе Алі-
кан тэ. Там мі лі цы я нер пра во дзіў ад па чы нак ра зам з сям' ёй, 
па ве да мі лі ў мі ніс тэр стве.

Муж чы на ра та ваў сва іх ма ла лет ніх дзя цей, якіх пад час ку пан ня 

рап тоў на ста ла зно сіць мар скім ця чэн нем. Ма лыя не па цяр пе лі.

У ця пе раш ні час кі раў ніц тва Дэ парт амен та ахо вы МУС ро біць 

усё не аб ход нае для ака зан ня да па мо гі сва я кам пра ва ахоў ні ка. Па 

ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі, па соль ствам 

Бе ла ру сі ў Іс па ніі пры са дзей ні чан ні га на ро ва га кон су ла Бе ла ру сі 

ў Алі кан тэ пра вод зяц ца ме ра пры ем ствы па ар га ні за цыі да стаў кі 

це ла на ра дзі му.

Су пра цоў ні ку бы ло 40 га доў, ка ля 20 з якіх ён ад даў служ бе 

ў ор га нах унут ра ных спраў. Ха рак та ры за ваў ся ста ноў ча. Пра ду-

ма на і ад каз на ста віў ся да вы ка нан ня сва іх аба вяз каў, у скла да-

най апе ра тыў най аб ста ноў цы пры маў пра віль ныя са ма стой ныя 

ра шэн ні, пра яў ляў ра зум ную іні цы я ты ву, за што не ад на ра зо ва 

ўзна га родж ваў ся.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Чэр вень — свя точ ны ме сяц 
для вы пуск ні коў вышэйшых 

навучальных устаноў. 
Яны атры ма юць дып лом — 

вы нік, на які пра ца ва лі 
на пра ця гу не каль кіх га доў. 

Як пра ві ла, гэ ты пе ры яд 
за па мі на ец ца як са мы леп шы 

ў жыц ці, тым не менш дзень 
атры ман ня дып ло ма 

для боль шас ці — адзін з са мых 
ча ка ных. Гэ та — па ча так но ва га 

эта пу. Вы пуск ні кам, што бы лі 
за про ша ны 

на Рэс пуб лі кан скі баль уста ноў 
вы шэй шай аду ка цыі ў Па лац 
Не за леж нас ці, па шан ца ва ла 

яшчэ больш — іх аса біс та 
са зна мя наль най па дзе яй 

па він ша ваў кі раў нік дзяр жа вы.

У хо ле Па ла ца бы ло шмат люд на ўжо за 
не каль кі га дзін да па чат ку ўра чыс тас цяў. 
Дзяў ча ты — у пры го жых су кен ках, хлоп цы — 
у стро гіх кас цю мах. Усе яны — са шчас лі-
вы мі ўсмеш ка мі і не ка то рай уз ру ша нас цю, 
хва ля ван нем.

— У вас сён ня — баль, гэ та ўра чыс ты акорд 
у за вяр шэн не сту дэнц ка га пе ры я ду ва ша га 
жыц ця, — ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, ві та ю чы 
вы пуск ні коў. — Па хваль на, што вы прай шлі 
яго па спя хо ва, атры ма лі доб рыя ве ды, на вы кі, 
зай ме лі пра фе сію, во пыт гра мад скай ра бо ты. 
Сло вам, стар та вая пля цоў ка для пра соў ван ня 
на пе рад у вас ёсць, і яна на дзей ная. Ця пер вы 
ўжо дып ла ма ва ныя спе цы я ліс ты. Пе рад ва мі 
ад кры ты но выя га ры зон ты.

Пер шае пра цоў нае мес ца і са цы яль ны 
ста тус на шым вы пуск ні кам га ран та ва ны 
дзяр жа вай. Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, да лё ка 
не ўсю ды та кое стаў лен не да ма-
ла дых спе цы я ліс таў.
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ВЫ ПА ТРЭБ НЫ БЕ ЛА РУ СІ!ВЫ ПА ТРЭБ НЫ БЕ ЛА РУ СІ!
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СЛУ ЖЫЦЬ СЛУ ЖЫЦЬ 
ЗА КО НУ ЗА КО НУ 

НА КА РЫСЦЬ НА КА РЫСЦЬ 
НА РО ДАНА РО ДА

Ра бот ні кам і ве тэ ра нам 
ор га наў пра ку ра ту ры

Па ва жа ныя 
та ва ры шы!

Він шую вас з Днём 

ра бот ні каў пра ку ра ту ры!

Сёлета ад зна ча ец ца 

95-год дзе з дня ўтва рэн ня 

га лоў на га на гляд на га ор-

га на Бе ла ру сі, які зай мае 

асаб лі вае мес ца ў сіс тэ ме 

яе на цы я наль най бяс пе кі. 

З мо ман ту свай го ства-

рэн ня пра ку ра ту ра ўно сіць 

важ кі ўклад у ба раць бу са 

зла чын нас цю і ка руп цы яй, 

ка ар ды ну ю чы дзей насць 

пра ва ахоў ных ве дам-

стваў.

Дзя ку ю чы кам пе тэнт нас-

ці, аб' ек тыў нас ці і вер нас ці 

служ бо ва му аба вяз ку пра-

ку рор скія ра бот ні кі па пра-

ву за слу жы лі аў та ры тэт у 

гра мад стве. Яны на вы со-

кім уз роў ні за бяс печ ва юць 

аба ро ну пра воў гра ма дзян 

і ар га ні за цый, а так са ма 

гра мад скіх і дзяр жаў ных 

ін та рэ саў.

Вы каз ваю ўдзяч насць 

ве тэ ра нам ор га наў пра ку-

ра ту ры, жыц цё вы шлях, 

во пыт і муд расць якіх з'яў-

ля юц ца пры кла дам са ма ах-

вяр на га слу жэн ня за ко ну на 

ка рысць на ро да.

Жа даю ўсім моц на га 

зда роўя, шчас ця і пос пе хаў 

у пра цы!

Прэ зі дэнт 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.


