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Гэ тым ле там я з чыс тым 

сум лен нем зня ла знак «70» 

з за дняй шы бы сва ёй «Стэ-

пач кі» (так мая свяк роў на-

зва ла на шу Renault Sandero 

Stepway). Два га ды з мо ман-

ту атры ман ня за па вет на га 

па свед чан ня кі роў цы пра-

ля це лі не за ўваж на. Але тыя 

амаль во сем ме ся цаў (на ву-

чан не ў аў та шко ле за мест 

трох ме ся цаў рас цяг ну ла ся 

да пя ці) па кут лі ва га шля ху 

да ма ры я, ві даць, бу ду па мя-

таць да кан ца жыц ця.

Вы бі раць аў та шко лу трэ ба, як 

му жа (жон ку). З не мен шай ад каз-

нас цю. Ця пер я гэ та ве даю дак лад-

на. З вы ба рам аў та шко лы мо гуць 

да па маг чы вод гу кі на фо ру мах і 

іх рэй тын гі (http://adrіve.by/study/

schools/schools.asp) на пад ста ве 

ка э фі цы ен та здач і ня здач.

Але, ка лі шчы ра, аў та шко лу я зу-

сім не вы бі ра ла. Па да ла да ку мен ты 

ў пер шую су стрэч ную. Па-пер шае, 

яна бы ла за пяць хві лін хадзь бы 

ад пра цы (праў да, на прак тыч ныя 

за ня ткі да во дзі ла ся да бі рац ца 

знач на да лей. Та му пры вы ба ры 

аў та шко лы раю звяр нуць ува гу і 

на раз мя шчэн не аў та дро ма). Па-

дру гое, на ву чан не там каш та ва ла 

кры ху тан ней, чым у ся рэд нім па 

го ра дзе. У вы ні ку на ўлас най ску-

ры зра зу ме ла сут насць пры каз кі: 

«Ску пы пла ціць двой чы». Бо пас-

ля та го як з дру гой спро бы ў мя не 

не атры ма ла ся здаць «пля цоў ку» 

ў ДАІ, да вя ло ся браць да дат ко выя 

за ня ткі. За ад ну га дзі ну кі ра ван-

ня па го ра дзе ін струк тар браў два 

га ды та му руб лёў 30 (за раз, ка лі 

ве рыць шмат лі кім пра па но вам на 

сай тах, сі ту а цыя асаб лі ва не змя-

ні ла ся).

Аб вес так пра да дат ко выя за-

ня ткі з ін струк та ра мі-пры ват ні ка мі 

ха пае. Але я з улас на га до све ду 

раю кі ра вац ца ме та дам «са ра-

фан на га ра дыё» (бо я за ста ла ся 

не за да во ле най за ня тка мі ін струк-

та ра, яко га знай шла па аб' яве ў 

ін тэр нэ це, у вы ні ку вы кі ну ла 30 

руб лёў на ве цер). Сяб роў ка мне 

па ра і ла пра фе сі я на ла, дзя ку ю чы 

яко му яна зда ла іс пыт у ДАІ з пер-

ша га ра зу. У вы ні ку пас ля трох за-

ня ткаў з ім я так са ма без праб лем 

зда ла і «пля цоў ку», і «го рад». Пра-

сі це ін струк та ра, каб за дзень да 

іс пы ту пра ехаў ся з ва мі хоць бы 

па са мых асноў ных марш ру тах 

ДАІ, пры гэ тым звяр тай це ўва гу 

на зна кі.

Вель мі важ на зда ваць эк за-

мен у ДАІ на ма шы не, на якой 

вы хоць бы раз ез дзі лі. Гэ та па-

ло ва пос пе ху. Бо ка лі я пай шла 

зда ваць «пля цоў ку» дру гі раз, то 

вель мі хва ля ва ла ся. Хві лін трыц-

цаць пра пус ка ла ўсіх. У вы ні ку ў 

ад чаі се ла за руль вя ліз на га чор-

на га джы па, на якім  пас ля сва іх 

школь ных «Жы гу лёў» на ват на эс-

та ка ду не змаг ла за ехаць. Мож на 

бы ло, вя до ма, да мо віц ца са сва ёй 

аў та шко лай, каб да лі ма шын ку для 

паў тор най зда чы (каш туе амаль 25 

руб лёў). Але ў мя не, ка лі шчы ра, ну 

зу сім не бы ло жа дан ня яшчэ раз 

ба чыць свай го ін струк та ра.

З імі, мяр ку ю чы па рас ка зах 

зна ё мых, не шан цуе многім. Мне 

ж не па шан ца ва ла ўдвая. Як з ін-

струк та рам, так і з вы клад чы кам 

тэ о рыі. Апош ні, за мест та го каб 

тлу ма чыць і пры во дзіць пры кла ды, 

прос та чы таў нам уго лас Пра ві лы 

да рож на га ру ху з кні жач кі. У вы-

ні ку тэ о рыю з на шай гру пы зда лі 

ча ты ры ча ла ве кі. Меня вы ра та ва лі 

пры ві тая з дзя цін ства ўсед лі васць і 

«сін дром вы дат ні цы».

Вель мі важ ны мо мант: ка лі 

ся дзе це за кам п'ю тар, ні ў якім 

ра зе не аба роч вай це ся і не гля-

дзі це па ба ках. Ка за лі, што быў 

вы па дак, ка лі адзін муж чы на аклік-

нуў свай го су се да. Той толь кі па-

спеў па вяр нуць га ла ву, як абод вух 

вы гна лі з кла са і па ста ві лі ня зда чу. 

У вы ні ку спра ва скон чы ла ся... бой-

кай, ледзь раз ня лі тых кур сан таў.

Ін струк тар — гэ та асоб ная гіс-

то рыя. Па ча ло ся ўсё з та го, што 

на пер шых за ня тках ён ска заў мне 

рас чы шчаць аў та дром ад сне гу, а 

сам у гэ ты час ся дзеў у ма шы не і 

за паў няў да ку мен ты. На шчас це, 

да на ступ ных за ня ткаў снег рас та ў 

і мне не прый шло ся да каз ваць, што 

я гэ та га не па він на ра біць. Ні ко лі не 

за бу ду ся, як мы ўпер шы ню вы еха лі 

ў го рад. Я ад ра зу ж зра бі ла ней кую 

па мыл ку. І што тут па ча ло ся! Мой 

ін струк тар па вы ша ным го ла сам 

за па тра ба ваў, каб я вы хо дзі ла з 

ма шы ны. Маў ляў, за ня так за вер-

ша ны. Пры гэ тым аб ра жаў: «Ды та-

кіх, як ты, на огул нель га вы пус каць 

на да ро гу». На мя ка ю чы, што са мы 

час, па куль не поз на, за браць да ку-

мен ты. (Аказ ва ец ца, ад ну жан чы ну 

га доў 50 з на шай гру пы ён вы жыў 

сва і мі не пе да га гіч ны мі ме та да мі.) 

Я, вя до ма, не вый шла з ма шы ны. 

Пас ля гэ та га зда рэн ня ад мо ві ла ся 

рас піс вац ца ў яго журнале пе рад 

за ня тка мі.

Зна ё мыя ра і лі мне на пі саць за-

яву, каб па мя няць ін струк та ра. Але 

ў той аў та шко ле іх бы ло ўся го тры. 

І мой ака заў ся не са мым гор шым. 

Бо адзін ку рыў у са ло не ма шы ны, 

што для мя не на огул бы ло не пры-

маль на, дру гі — гон шчык — як раз 

у той час тра піў у ДТЗ, і яго ма шы-

на доў га бы ла ў ра мон це.

Хоць, ка лі шчы ра, і мая віш нё-

вая «дзя вят ка» ака за ла ся тым 

яшчэ па да рун кам. Рэ мень бяс-

пе кі не пры шпі ляў ся. «На кінь яго 

прос та на ся бе, ка лі ўба чыш да іш-

ні каў», — ка заў мне ін струк тар. Так 

я і пра ез дзі ла ўсе свае га дзі ны без 

рэ ме ня бяс пе кі. На прось бу зра-

біць з гэ тым што-не будзь, бо мне 

ня зруч на, ін струк тар не рэ ага ваў. 

Але як толь кі прый шоў час зда ваць 

іс пыт у ДАІ, той рэ мень бяс пе кі, як 

па ўзма ху ча ра дзей най па лач кі, па-

чаў пры шпі ляц ца. А ад ной чы, ка лі 

мы еха лі па да во лі ажыў ле най ву-

лі цы, у ма іх ру ках за стаў ся ры чаг 

пе ра клю чэн ня пе ра дач. Ін струк-

тар ска заў: «Не звяр тай ува гі» — 

і ўста віў яго на зад. На эс та ка ду 

амаль не пус каў. Маў ляў, спа ліш 

мне счап лен не, не бу дзе на чым у 

ДАІ ехаць. Але ж як та ды ву чыц ца? 

Ка ра цей, ха дзі ла да яго на за ня ткі 

як на ка тар гу.

У ма ёй сяст ры так са ма пер шыя 

за ня ткі за мест ад ве дзе най га дзі ны 

доў жы лі ся хві лін 30 ад сі лы. Ка лі 

ін струк тар ска заў ёй, што яна сва-

бод ная, На та ша здзі ві ла ся: «Мне 

ды рэк тар аў та шко лы ка заў, што 

прак тыч ны за ня так доў жыц ца га-

дзі ну». — «А ты хо чаш цэ лую га дзі-

ну зай мац ца?» — па чу ла ў ад каз. 

«Ну, я ж сю ды ву чыц ца прый шла, 

як-ні як. Гро шы на ват за пла ці ла». 

Пас ля гэ та га больш пы тан няў не 

ўзні ка ла.

Вар та мець сме ласць да вес ці 

да ня дбай на га ін струк та ра свае 

сур' ёз ныя на ме ры. А змя ніць ін-

струк та ра, які не адэ кват на ся бе 

па во дзіць, злі вае па лі ва, не да-

пра цоў вае, ку рыць у са ло не, 

дрэн на ву чыць — за кон нае пра-

ва на ву чэн ца.

Што да ты чыц ца аў та шко лы, то 

на ша гру па на ват унут ра ны іс пыт 

у го ра дзе не зда ва ла. Толь кі «пля-

цоў ку». І то не на сва ёй ма шы не, 

бо яна зла ма ла ся. А да дат ко вая 

трэ ні роў ка пе рад эк за ме нам у ДАІ 

бы ла б не ліш няй.

Пе рад зда чай у ДАІ раю вы-

спац ца і доб ра вы гля даць. Бо 

фо та зды мак, які зро бяць пе рад 

тэ а рэ тыч ным іс пы там, усе дзе-

сяць га доў бу дзе кра са вац ца на 

ва шым па свед чан ні. Не за будзь-

це ся пры шпі ліц ца і зняць руч нік 

пры стар це. Мая сяст ра не змаг ла 

здаць эк за мен у ДАІ з пер ша га ра-

зу, бо... пас ля та го як без да кор на 

вы ка на ла два эле мен ты — «эс та-

ка ду» і «га раж», — на ра дас цях 

узя ла і за глу шы ла ма шы ну (а гэ та-

га ра біць ні ў якім ра зе нель га!!!). 

Ёй ска за лі прый сці на ступ ны раз. 

Бы ло вель мі крыўд на.

Пра вы кі роў цы па-бе ла рус ку: 

пра сі це — і атры ма е це. Пас ля та-

го як вы зда лі прак тыч ны эк за мен 

у го ра дзе, га лоў нае, не губ ляць 

кант роль над са бой ад ра дас ці. 

І не за быц ца ска заць ін спек та ру 

ДАІ, што вы хо ча це атры маць па-

свед чан не кі роў цы на род най мо ве. 

Ён зро біць на ва шых да ку мен тах 

па зна ку аб ва шым жа дан ні. І ўжо 

праз не каль кі дзён вы змо жа це лю-

ба вац ца сва ім бе ла рус ка моў ным 

па свед чан нем.

Ну, і апош няе: пер шай спра вай, 

ка лі ку пі ла «Стэ пач ку», я па ста-

ві ла зад ні парк тро нік. У па раў-

на нні з кош там ма шы ны ён не та кі 

і да ра гі. Гэ та цу доў нае пры ста са-

ван не да па маг ло мне па збег нуць 

проць мы ДТЗ. Ні хто ж не ву чыць у 

аў та шко ле пар ка вац ца ў рэ аль ных 

умо вах. Толь кі па мет ках на шкле. 

А гэ та не ба і зям ля. Та му пас ля 

та го як атры ма е це пра вы, мно га-

му прый дзец ца ву чыц ца па-но ва-

му. Пры чым удас ка наль ваць сваё 

май стэр ства трэ ба ўсё жыц цё. Раю 

гля дзець ро лі кі на Юту бе, ана лі за-

ваць чу жыя ДТЗ, каб па збег нуць 

сва іх. Да ро га час та ка рае за лег ка-

дум насць. Кож ная па мыл ка мо жа 

стаць апош няй.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.

Па ра да 1. Аба вяз ко ва на будзь це ві дэа рэ гіст-

ра тар. Та ды вы змо жа це, пас ля та го як пры еха лі 

да до му, скі нуць за піс на кам п'ю тар і пра ана лі за ваць 

свае і чу жыя па мыл кі.

Па ра да 2. Перш чым вы яз джаць з до му, па гля-

дзі це па кар це свой марш рут. Ка лі вы ве да е це 

да ро гу і раз мя шчэн не зна каў, та ды ехаць ужо не 

так страш на.

Па ра да 3. Пры хо дзіць да мя не на за ня ткі жан-

чы на і ка жа: «Я пар ка ва ла ся ў два ры і па дра-

па ла ма шы ну. Гля джу — не ўпіс ва ю ся, і да вай 

ху цень ка руль кру ціць». Ма шы на — не мес ца для 

мі тус ні і рэз кіх не пра ду ма ных ру хаў. Не да рэм на 

ка жуць: ці шэй едзеш — ца лей шы бу дзеш. Кры ху 

пра еха лі, на ціс ну лі на тор маз, пе ра ка на лі ся, што 

дак лад на пра хо дзі це. Вы не па він ны па спя ваць 

за ма шы най. Едзь це і пар куй це ся з той хут ка-

сцю, пры якой ад чу ва е це, што кант ра лю е це 

сі ту а цыю.

Па ра да 4. Пы тан не ад на шай чы тач кі: «Зда ла на 

пра вы год та му. Але маг чы масць на быць ма шы ну 

з'я ві ла ся толь кі ця пер. Пас ля та ко га вя лі ка га пе-

ра пын ку ба ю ся са дзіц ца за руль. Як пе ра адо лець 

свой страх?»

Ве да е це, як я ся бе пры му шаў бе гаць узім ку? 

Пра чы наў ся ра ні цай. На гу з-пад коў дры вы соў ваў 

і ка заў сам са бе: «Не, я, на пэў на, сён ня бе гаць 

не бу ду, прос та апра ну ся ды па ды хаю све жым 

па вет рам». Вый шаў на ву лі цу, стаю. «Не як ха-

лад на ва та, я, на пэў на, кры ху па ха джу». У вы ні ку 

сам і не заў ва жыў, як па бег. Ка лі ча ла век едзе, 

ужо не так страш на. Страш на па ды сці і сес ці ў 

ма шы ну. Трэ ба ўмець з са бой раз маў ляць. На-

прык лад: «Я не па еду сён ня ў цэнтр. З'ез джу ў 

су сед нюю кра му па ма ро жа нае». Ру хац ца трэ ба 

ад прос та га да скла да на га. Ска жам, боль шас-

ці кі роў цаў-па чат коў цаў страш на па ва роч ваць 

на ле ва, ка лі на пе ра кры жа ван ні шмат ма шын. 

Я сва ім вуч ням заў сё ды ка жу: ка лі ба і це ся — не 

ры зы куй це. Лепш пра едзь це кры ху на пе рад, а 

за тым па вяр ні це на пра ва, на пра ва, і яшчэ раз 

на пра ва. Та кім чы нам, за мест скла да на га ле ва га 

па ва ро ту зро бі це тры лёг кія пра выя. Трэ ні ра ваць 

скла да ныя эле мен ты раю па вы хад ных, ка лі 

ма шын прак тыч на ня ма. Акра мя та го, мож на 

па ха дзіць на кур сы для кі роў цаў-па чат коў цаў. Іх 

плюс у тым, што на ву чан не пра хо дзіць на ва шай 

улас най ма шы не.

Па ра да 5. Па ста ян на ду май це і ана лі зуй це. На 

жаль, гэ та му не ву чаць у на шых аў та шко лах (хоць 

і ся род ін струк та раў ёсць вы клю чэн ні).

Па ра да 6. Не раю жан чы нам, якія атры ма лі пра-

вы кі роў цы, але ўсё яшчэ ба яц ца ез дзіць, пра сіць 

му жа вы сту піць у ро лі ін струк та ра. Гэ та са мы 

дрэн ны ва ры янт у боль шас ці вы пад каў. Як пра ві ла, 

па чы на ец ца ўсё з та го, што яны вы яз джа юць на 

паў пус тую пар коў ку. Жан чы на спра буе пры пар ка-

вац ца дыя га наль на. Але ў яе ні чо га не атрым лі ва-

ец ца. Муж не вы трым лі вае, па чы нае на яе кры чаць: 

«Ма шы ну мне ра за-

б'еш. Не ра зу мею, як 

ты на огул скон чы ла 

аў та шко лу?» За кан-

чва ец ца ўсё тым, што 

жан чы на ў рас стро-

е ных па чуц цях са-

дзіц ца на па са жыр-

скае мес ца. Муж вя зе яе да моў. Ве чар са пса ва ны. 

У на ступ ныя вы хад ныя ён ка жа: «Да ра гая, па еха лі, 

я ця бе па ву чу ез дзіць». — «Ня ма ча су, трэ ба пра-

пы ла со сіць, па мыць бя ліз ну...» У га ла ве ў жан чы ны 

ад клаў ся не га тыў ны до свед.

Па ра да 7. Пра па нуй це ў су бо ту сяб роў цы ці му-

жу: «А па еха лі сён ня ў Раў бі чы, па п'ём там ка вы». 

І вось вы едзе це ў доб рай кам па ніі па за га рад най да-

ро зе, све ціць со ней ка. Чым больш га дзін у дзень 

вы атрым лі ва е це за да валь нен не за ру лём, тым 

хут чэй знік не страх і прый дзе ўпэў не насць.

Пяць месяцаў «катаргі»,
або Як трэба выбіраць аў та шко лу

Фо
 та
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ЯК ПА ЗБА ВІЦ ЦА АД СТРА ХУ ПЕ РАД МА ШЫ НАЙ
Сем ПА РАД кі роў цам-па чат коў цам ад май стра спор ту 

і не ад на ра зо ва га чэм пі ё на Бе ла ру сі па аў та ра лі, ды рэк та ра цэнт ра контр ава рый най 
пад рых тоў кі Сяр гея АЎ ЧЫН НІ КА ВА

 АНЕК ДОТ У ТЭ МУ

Жан чы на пай шла ву чыц ца 
ў аў та шко лу. Ін струк тар ма ла 
та го, што па ста ян на пад круч ваў 
руль, дык яшчэ і тар ма зіў за яе. 
Не як раз ён вы ра шыў пра ву чыць 
кур сант ку. Маў ляў, не бу ду тар-
ма зіць. Ня хай ужо са ма. Пад' яз-
джа юць да пе ра кры жа ван ня. 
Ён ра зу мее, што за раз бу дзе ава-
рыя. І што ёсць мо цы на ціс кае 
на пе даль тор ма зу. Гля дзіць на 
кур сант ку: «Ча му ты не тар ма зі-
ла?» — «Ды не ве даю, ра ней ма-
шына не як са ма спы ня ла ся».

 АНЕК ДОТ У ТЭ МУ

Як толь кі я ста ла ез-
дзіць за ру лём, а муж на 
па са жыр скім ся дзен ні, — 
я дак лад на зра зу ме ла, 
што та кое «ПЕ РА ШКО ДА 
СПРА ВА».


