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Ім ёныІм ёны

З «ба зай» у га ла веЗ «ба зай» у га ла ве Усё — у тваіх руках!Усё — у тваіх руках!

Па куль яе ад на год кі ву чац ца ў шко ле, 

а ў воль ны час гу ля юць з сяб ра мі, яна ска рае 

но выя му зыч ныя вяр шы ні. Хе ле на Ме ра аі 

ў свае 15 га доў ужо пры ня ла ўдзел у шмат лі кіх 

кон кур сах і за раз не ўяў ляе свай го жыц ця 

без спе ваў.

— Як у тва ім жыц ці з'я ві ла ся му зы ка?

— Упер шы ню я за спя ва ла ра зам з ма ёй пра ба бу ляй, 

гэ та бы ла вя до мая «Ня се Га ля во ду». А мой дэ бют на 

сцэ не ад быў ся ў тры га ды на кон кур се для на стаў ні каў. 

Я і мая вы ха валь ні ца ра зы гры ва лі сцэн ку з «Мэ ры По-

пінс». Я бы ла дзяў чын кай Джэйн. Для гэ та га ну ма ра 

на ват воп рат ку спе цы яль на ку пі лі, каб воб раз быў па-

доб ны на маю ге ра і ню. Маг чы ма, ме на ві та ў той дзень я 

і зра зу ме ла, што сцэ на — гэ та тое мес ца, дзе я ад чу ваю 

ся бе вель мі доб ра.

— Хто быў тва ім на стаў ні кам на шля ху да яе?

— Уся го ў мя не бы ло ча ты ры пе да го гі: у дзі ця чым 

са дзе, гім на зіі, му зыч най шко ле і ў сту дыі. З апошнім 

я зай ма ю ся і да гэ туль. Яе за вуць Воль га Драз до ва, 

з ёй я  ўдзель ні ча ла ў роз ных пра ек тах: «Х-Фак тар», 

дзі ця чая «Но вая хва ля — 2016», «Го лас. Дзе ці-3», дзі-

ця чае «Еў ра ба чан не-2017». Ве да е це, ду маю, на гэ тым 

наш су мес ны твор чы шлях толь кі па чы на ец ца.

— Шоу «Го лас» бы ло тва ім пер шым маш таб ным 

пра ек там?

— Так, ма еш ра цыю. Пер шы раз па да ла на яго за-

яў ку ў 2014 го дзе, але та ды не прай шла. Дру гая мая 

спро ба бы ла ў 2015 го дзе, на пэў на, з больш па ды хо-

дзя чы мі пес ня мі. Да рэ чы, та ды я ўжо і пе рай шла да 

Воль гі Драз до вай.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Хе ле на МЕ РА АІ: «Ма ру 
пра шмат міль ён ную 

аў ды то рыю»

Прад мет «Асно вы ін фар ма ты кі і вы лі чаль най тэх ні кі» 

з'я віў ся ў школь най пра гра ме больш як 30 га доў та-

му, ка лі пра іс на ван не кам п'ю тар най тэх ні кі са вец кія 

школь ні кі ве да лі вы ключ на тэ а рэ тыч на. Су час ныя 

дзе ці, у ад роз нен не ад па ка лен ня 1980-х, з кам п'ю та-

ра мі і шмат лі кі мі га джэ та мі на «ты» і ў мно гіх пы тан-

нях апя рэдж ва юць сва іх баць коў і на ват школь ных 

на стаў ні каў. Уклю чыць-вы клю чыць кам п'ю тар, ска пі-

ра ваць файл, за гру зіць і ад пра віць па ін тэр нэ це фа та-

гра фію мо гуць на ват вуч ні па чат ко вых кла саў. Але ж 

ці мож на на зваць гэ тыя най прас цей шыя на вы кі ліч ба-

вай аду ка ва нас цю? Ці не ад стае сён няш няя школь ная 

пра гра ма ад па трэб ін фар ма цый на га гра мад ства? 

Ча му трэ ба ву чыць на школь ных уро ках ін фар ма ты-

кі? У якім уз рос це рас па чы наць яе вы кла дан не? Якая 

школь ная ін фар ма ты ка па тра бу ец ца су час най Бе ла-

ру сі? З гэ ты мі пы тан ня мі па спра ба ва лі ра за брац ца 

ўдзель ні кі па нэль най дыс ку сіі, якая ад бы ла ся ў рам-

ках ІІ Між на род най спе цы я лі за ва най на ву ко ва-тэх ніч-

най вы стаў кі-фо ру му «Ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі ў 

аду ка цыі» (ІTE 2018).

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Ін фар ма ты ка: 
для ІТ 

і для жыц ця
Ча му трэ ба раз дзя ліць пра гра му 

на два ўзроў ні?

— На ра дзі ла ся я ў Мін ску, — рас-

каз вае Юлія. — У дзя цін стве бы ла спа-

кой най і ці хай. Але ка лі пры яз джа лі 

гос ці, заў сё ды для іх тан ца ва ла. Мно-

гія ду ма лі, што я звя жу жыц цё з ха-

рэа гра фі яй. А яшчэ — май стра ва ла 

адзен не. На прык лад, сшы ва ла то пік 

са спад ні цай. Як толь кі ма ма сы хо дзі-

ла, ад ра зу вы ва роч ва ла ўсё з ша фы, 

абу ва ла туф лі на аб ца сах, чап ля ла 

на шыю ка ра лі. Па мя таю, ві се ла там 

яшчэ бліс ку чая су кен ка: мне яна, вя-

до ма, бы ла вя лі кая, але я ма ры ла яе 

апра нуць, бо лі чы ла мод най і стыль-

най... У шко ле я бы ла за мкну тай, ні 

з кім асаб лі ва не ме ла ста сун каў, не 

бы ла ду шой кам па ніі. На пе ра пын-

ках ся дзе ла ў кла се, каб мя не ні хто 

не ча паў. Гэ та по тым «пра рва ла», у 

ка ле джы: там мы ве се ла ба ві лі час, 

тан ца ва лі, рых та ва лі ся да ме ра пры-

ем стваў... Што да ты чыц ца кон кур саў 

пры га жос ці, пра іх на ват раз мо вы не 

іш ло. Я бы ла не вель мі сім па тыч ным 

дзі цем (смя ец ца). Паз ней, ка лі ста ла 

рос там вы шэй шай за ін шых, у мя не 

па ча лі пы тац ца: «Ты ма дэль?». Я ад-

каз ва ла: «Не, вы што, мне не па да ба-

ец ца, ні ко лі ў жыц ці не бу ду ёй...» Але 

так ста ла ся, што ў га доў сям нац цаць 

пай шла на пер шы кас тынг для рэ кла-

мы (усмі ха ец ца)...

Пра фе сію ве тэ ры на ра Юля вы бра-

ла не ад ра зу. Доў гі час ха це ла быць 

эка на міс там, бо доб ра ве да ла ма тэ-

ма ты ку. На ват ха дзі ла на ма тэ ма тыч-

ныя кур сы ў ар хі тэк тур на-бу даў ні чы 

лі цэй.

— Але ў рэш це рэшт па слу ха ла ся 

ма му, — тлу ма чыць дзяў чы на. — Яна 

ска за ла, што быць мне ве тэ ры на рам, 

бо я заў сё ды цяг ну ла да до му ка тоў, 

са бак, чар вя коў, жу коў. Збі ра ла хру-

шчоў, маг ла па ву ка, та ра ка на ў ру кі 

ўзяць: «Ма ма, па гля дзі!». Па ста ян на 

з на мі жы лі толь кі кот і са ба ка. Ад нак 

я бра ла да до му пры блуд ных жы вёл, 

ля чы ла іх, кар мі ла, па куль не зна хо-

дзі ла ім но вую сям'ю.

Аб тым, што па сту пі ла ў Смі ла віц кі 

аграр ны ка ледж, Юля ні ра зу не па-

шка да ва ла. Ра зу ме ла, што да вя дзец-

ца ля чыць ка роў, сві ней, але не ба я ла-

ся. Яна заўж ды бы ла на па га то ве, ка лі 

трэ ба бы ло зра біць укол, узяць кроў, 

па ста віць ды яг наз.

А по тым бы ла ву чо ба ў Ві цеб скай 

ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны. 

Ме на ві та там 19-га до вая Юлія і вы ра-

шы ла паў дзель ні чаць у кон кур се «Міс 

Ві цебск — 2015». Ха дзі ла на за ня ткі, 

па ра лель на на рэ пе ты цыі. Трэ ні роў кі, 

ча кан ні, вы ступ лен ні, доў га ча ка ны фі-

нал і... бліс ку чая пе ра мо га!

— Пас ля гэ тай па дзеі па ча ла ад чу-

ваць ся бе па-ін ша му, з'я ві ла ся больш 

ад каз нас ці, — ус па мі нае пры га жу-

ня. — Усё ж «Міс» та ко га вя лі ка га го-

ра да... Бы ло шмат ін тэр в'ю, фо та се сій. 

На рэш це мне па ра і лі паў дзель ні чаць 

у «Міс Бе ла русь». І я... не прай шла. 

Вель мі пе ра жы ва ла. Ад нак по тым ста-

лі за пра шаць на ін шыя кон кур сы, і ўсё 

за кру ці ла ся зноў...

Зу сім ня даў на Юлія скон чы ла ака дэ-

мію. По тым быў ад па чы нак у Ма я мі, а 

пас ля па ча ла ся ра бо та. І не дзе-не будзь, 

а ў род ным смі ла віц кім ка ле джы.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Быць ма дэл лю і вы клад чы цай, ля чыць жы вёл і ўдзель ні чаць у кон-

кур сах пры га жос ці, бак сі ра ваць і тан ца ваць... не маг чы ма? А вось 

ак тыў ная і жыц ця ра дас ная Юлія КУЗЬ МЕН КА зай ма ец ца ўсім гэ тым 

з вя лі кім за хап лен нем і за да валь нен нем. У свае 23 га ды яна мае чыр-

во ны дып лом Смі ла віц ка га дзяр жаў на га аграр на га ка ле джа, дып лом 

Ві цеб скай ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны, ты тул «Міс Ві цебск — 

2015». Летась Юлія ўвай шла ў трыц цат ку най леп шых на конкурсе 

«Міс Бе ла русь», па ча ла вы кла даць ве тэ ры нар ную дыс цып лі ну ў род-

ным ка ле джы і тан ца ваць у гру пе пад трым кі Іce Gіrls на гуль нях ха-

кей най ка ман ды «Ды на ма-Мінск».

РЫНГ І ПОД ЫУМ ДЛЯ... 
ВЕ ТУ РА ЧА, або Што вы ве да лі і не ве да лі 

пра шлях да зван ня «Міс»

«Міс Ві цебск — 2015».


