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Ім ёныІм ёны

Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй Пед са ветПед са вет

— Пач нём з ня даў ніх Юнац кіх Алім пій-

скіх гуль няў. Рас ка жы, на коль кі важ ны 

тур нір для ма ла дых спарт сме наў?

— Гэ та пер шыя кро кі для нас і маг чы-

масць па ка заць, на што ты здоль ны. На 

та кіх тур ні рах на бі ра еш ся во пы ту, зна ё-

міш ся з са пер ні ка мі, з які мі прый дзец ца 

вы сту паць у да лей шым. Трэ ба ад зна чыць, 

што Гуль ні ў Бу э нас-Ай рэ се ад роз ні ва лі-

ся ад ін шых спа бор ніц тваў, асаб лі ва ар-

га ні за цы яй. Яны па доб ныя на «да рос лыя» 

Алім пій скія гуль ні, усе спарт сме ны жы вуць 

у ад ным мес цы, ёсць агуль ная ста ло вая, 

зо ны, дзе мож на ад па чыць — ма ля ваць 

гра фі ці, ска каць на ба ту це, гу ляць у фут бол 

або шах ма ты. У та кой ат мас фе ры ці ка ва 

спа бор ні чаць, мож на ка му ні ка ваць з на-

шы мі і за меж ны мі спарт сме на мі з роз ных 

ві даў спор ту.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

«ВЫ БА РУ НЕ БЫ ЛО»
— На гэ тым участ ку я ня даў на, ча ты ры 

ме ся цы, — пра во дзіць эк скур сію па сва іх 

«ула дан нях» Ула дзі мір. — Ра ней быў спаль-

ны ра ён, за раз — больш ад мі ніст ра цый ных 

бу дын каў. Усю ды ёсць свае асаб лі вас ці. 

Лі чу, што ўчаст ко вы па ві нен не менш за тры 

га ды ад пра ца ваць на ад ным участ ку, каб 

доб ра яго вы ву чыць.

Ула дзі мір у мі лі цыі з 2006 го да. Хло пец 

пяць га доў быў у па труль на-па ста вой служ-

бе, у 2011 го дзе пе ра вёў ся ва ўчаст ко выя 

ін спек та ры.

— У ар міі я слу жыў ва ўнут ра ных вой-

сках. Баць ка мой — лёт чык. Спа чат ку быў 

ва ен ным, по тым пе рай шоў у гра ма дзян-

скую авія цыю. Стры еч ныя бра ты так са ма 

пра цу юць у мі лі цыі, толь кі ў ін шай кра і не. 

Як ба чы це, усё маё муж чын скае ася род дзе 

на сі ла фор му. Пад даў ся і я, — усмі ха ец ца 

хло пец.

На пы тан не, ча му, як баць ка, не за ха цеў 

уз няц ца ў не ба, мі лі цы я нер пры зна ец ца, 

што ба іц ца вы шы ні.

— Мая пер шая пра фе сія — ста ноч нік 

шы ро ка га про фі лю (то кар, фрэ зе роў шчык). 

У ву чы лі шчы мне па да ба ла ся ста яць ка ля 

стан ка. Ней кія ра бо ты на ват бра лі на вы-

стаў ку, — ус па мі нае Ула дзі мір. — Ве даў і 

ўмен няў шмат не бы вае. Усё ў жыц ці спат-

рэ біц ца.

Баць ка, ка жа Ула дзі мір, ні ко лі не ад га-

вор ваў яго ад ра бо ты ў мі лі цыі, хоць і доб ра 

ра зу меў, што хлеб ня лёг кі.

— Ка неш не, пад вод ных ка мя нёў у на-

шай пра цы шмат. Га лоў нае — на ву чыц ца 

чуць лю дзей. Дзей ні чаць па шаб ло не тут 

не атры ма ец ца. Ёсць, вядома, за ка на даў-

чыя ак ты, які мі мы кі ру ем ся, але ча ла ве чы 

фак тар ні хто не ад мя няў. Мы, участ ко выя, 

амаль усе псі хо ла гі. Прак ты кі, а не тэ а рэ ты-

кі, — жар туе мі лі цы я нер.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

«УЧАСТ КО ВЫ — 
АМАЛЬ ШТО ПСІ ХО ЛАГ»
Чу жое жыц цё мо жа паў плы ваць на ўлас нае
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— Са мае скла да нае ў на шай 

пра цы — гэ та зна ём ства 

з ад мі ніст ра цый ным 

участ кам, — упэў не ны 

Ула дзі мір ШАЎ ЧЭН КА, ка пі тан 

мі лі цыі, стар шы ўчаст ко вы 

ін спек тар ад дзе ла ахо вы 

пра ва па рад ку і пра фі лак ты кі 

УУС ад мі ніст ра цыі 

Мас коў ска га ра ё на 

ста лі цы. — Тут не аб ход на 

знай сці па ды ход да кож на га 

жы ха ра. А ў стар шых 

участ ко вых іх аж но да трох 

з па ло вай ты сяч ча ла век.

Ён сё ле та не ча ка на, у тым лі ку 

для са мо га ся бе, стаў ся рэб ра ным 

пры зё рам юнац ка га чэм пі я на ту 

Еў ро пы па ака дэ міч ным вес ла ван ні. 

А на Юнац кіх Алім пій скіх гуль нях 

вы сту піў у ро лі ка пі та на бе ла рус кай 

ка ман ды і пра нёс сцяг кра і ны 

на цы ры мо ніі ад крыц ця. Акра мя 

та го, на са мым буй ным тур ні ры для 

ма ла дых спарт сме наў Іван за ва я ваў 

«се раб ро» і за даў са бе вы со кую 

план ку на бу ду чы ню. Пра тое, як 

прай шлі Гуль ні ў да лё кай Ар ген ці не, 

свае пла ны і мэ ты вяс ляр рас ка заў 

жур на ліс ту «Чыр вон кі. Чыр во най 

зме ны».

Іван БРЫН ЗА:

«ІДЭА ЛЬНЫ ДЗЕНЬ — «ІДЭА ЛЬНЫ ДЗЕНЬ — 
ТРЭ НІ РО ВАЧ НЫ»ТРЭ НІ РО ВАЧ НЫ»

Ча му быць пад лет кам так цяж ка? Пе-

ра ход ны ўзрост — са праўд ны жах! Ва-

кол ад ны во ра гі, усё дрэн на, а ад люст-

ра ван не ў люс тэр ку пры му шае ду маць, 

што лепш на лю дзях уво гу ле не па каз-

вац ца. Але ча му так ад бы ва ец ца? Ча му 

пад лет кі ўвесь час учы ня юць іс тэ ры кі, 

скан да ляць і ўвяз ва юц ца ў су мнеў ныя 

ме ра пры ем ствы? У фі зі ё ла гаў і псі хо-

ла гаў ёсць свая вер сія «пе ра ход на га 

ўзрос ту». Рэс пуб лі кан скае гра мад скае 

аб' яд нан не «Бе ла рус кая аса цы я цыя 

клу баў ЮНЕС КА» пад рых та ва ла цэ лую 

се рыю ві дэа ро лі каў, якія на зра зу ме-

лай пад лет кам мо ве да юць ад ка зы на 

пы тан ні, якія хва лю юць ты нэй джа раў: 

«Чым муж чы ны ад роз ні ва юц ца ад 

жан чын?», «Ча му хо чац ца ку рыць, 

ка лі вы п'еш?», «Ча му мы ро бім тое, 

што на са мрэч не хо чам ра біць?», «Ці 

мож на знай сці сваю дру гую па ла він-

ку?», «Ка лі па ві нен быць пер шы раз?», 

«Ці ка рыс на спа га няць злосць?» і «Як 

су праць ста яць тро лям?».

Пад час між на род най кан фе рэн цыі 

«Іна ва цый ныя па ды хо ды да ра бо ты з 

пад лет ка мі і мо лад дзю: ад ар га ні за цыі 

са цы яль най пра сто ры — да ўстой лі ва га 

раз віц ця гра мад ства» адзін з та кіх ві-

дэа ро лі каў быў пра дэ ман стра ва ны пе-

да го гам. Між ін шым, зга да ныя ві дэа ма-

тэ ры я лы зна хо дзяц ца ў сва бод ным до-

сту пе на сай це ар га ні за цыі httрs://bеlаu.

іnfо/vіdео/tееnаgеrs/, пры чым ра зам з 

да па мож ні кам па іх вы ка ры стан ні.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

У ЗО НЕ 
ПА ВЫ ША НАЙ 

УВА ГІ
Як ма біль ная ра бо та да па ма гае вы ра шаць 

праб ле мы пад лет каў?


