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«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Па ра ле ліПа ра ле лі

Ім ёныІм ёны

Трэ ці пра цоў ныТрэ ці пра цоў ны

Ка ця ры на ПЕ РА ПЯ ЧА Е ВА:

ВЫ СО КАЯ ЦА НА 
ДЫП ЛО МА

Ча му вы ні кі ўступ ных эк за ме наў 
ня рэд ка ша кі ру юць гра мад скасць?

ДА ХОД НЫЯ КАНІКУЛЫ 
Ў «НА ВУ ЦЫ»

На Чэр вень шчы не ва ры ян таў 

пад пра цоў кі для пад лет каў 

пад час ка ні ку лаў не каль кі. 

Адзін з іх — у Мін скай аб лас ной 

сель ска гас па дар чай до след най 

стан цыі На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі, якую ў на ро дзе 

на зы ва юць прос та: «На ву ка».

Да яе ад Чэр ве ня, лі чы, ру кой па даць: яна 

мес ціц ца ў вёс цы На таль еўск, пры клад на 

за два кі ла мет ры ад рай цэнт ра. «На ву ка» 

зай ма ец ца вы рошч ван нем га ро ху, збож жа, 

буль бы ды ін ша га. Па тра бу ец ца шмат ра бо-

чых рук. Кло па таў, у тым лі ку і ле там што-

год, — проць ма, та му на да па мо гу заўж ды 

пры хо дзяць хлоп цы і дзяў ча ты ад ча тыр нац-

ца ці га доў, якія ма раць пра свой за ро бак.

Для та го каб улад ка вац ца на стан цыю, 

пад лет кам не аб ход на пры нес ці ме ды цын-

скую да вед ку, за яву з под пі сам баць коў 

і паш парт. Ка лі ўсё ў па рад ку, ім ро бяць 

па свед чан не аб стра хоў цы і пра вод зяць 

ін струк таж. Трэ ба заўж ды быць піль ны мі: 

по бач пра цу юць па гру зач ныя ма шы ны, 

кам бай ны, трак та ры. Га лаў ны ўбор — 

аба вяз ко вы ат ры бут пад лет каў на по лі: 

га ра чае лет няе сон ца не шка дуе ні ко-

га. Хлоп цам і дзяў ча там не да зва ля юць 

пра ца ваць з хі мі ка та мі — не бяс печ на і 

шкод на. Так са ма іх моц на не на гру жа-

юць, кож на му — па маг чы мас цях. Гра фік 

у пад лет каў воль ны, што дзень пра ца ваць 

не пры му ша юць.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Алі на Ску ра то віч пра цуе ў ан га ры.

«БІЛЬ ЯРД ДЛЯ МЯ НЕ — «БІЛЬ ЯРД ДЛЯ МЯ НЕ — 
СА ПРАЎД НАЯ СТРАСЦЬ»СА ПРАЎД НАЯ СТРАСЦЬ»

Яна па ча ла зай мац ца гэ тым ві дам спор ту, не мяр ку ю чы, 

што ён пе ра тво рыц ца ў пра фе сію. Пас ля пе ра пын ку

ў спар тыў най кар' е ры дзяў чы на вый гра ла чэм пі я нат кра і ны,

по тым пад ня ла ся на п'е дэс тал чэм пі я на ту Еў ро пы,

а сё ле та ў кра са ві ку ста ла чэм пі ён кай све ту. 

У Ка ця ры ны Пе ра пя ча е вай ужо ёсць і свае вуч ні, якія так са ма 

па чы на юць за ва ёў ваць пер шыя пе ра мо гі.

У ін тэр в'ю на ша ге ра і ня рас ка за ла 

пра асаб лі вас ці біль яр да, дрэс-код на спа бор ніц твах

і фі нан са вы бок спор ту.

— Ка ця ры на, ці праў да, што ў біль яр дзе вы знай шлі ся бе не ад ра зу?

— Так, зна ём ства з ім ад бы ло ся ў 13 га доў. Та та ўба чыў у га зе це аб' яву, па-

ра іў мне за пі сац ца. Я дай шла да біль ярд най, яна зва ла ся та ды «Ка рам боль», і 

вяр ну ла ся да до му, та му што па са ро ме ла ся зай сці, бы ла вель мі сціп лая. Але та та 

ад пра віў мя не на зад і ска заў: «Па куль не за пі шаш ся, не вяр тай ся!» У пер шы ж 

дзень мя не за пра сі лі да ста ла, я там на ват па за бі ва ла ней кія ша ры, усё так спа-

да ба ла ся. Хоць да гэ та га я ні ко лі не гу ля ла.

Біль ярд мя не ад ра зу за ці ка віў, але гэ та бы ло як страсць, якая по тым па тух ла. 

З'я ві лі ся ін шыя ін та рэ сы, улас ці выя пад лет кам. Праз тры га ды вы ра шы ла, што 

трэ ба ўсё ж та кі чымсь ці зай мац ца, і вяр ну ла ся, аку ну ла ся ў біль ярд ужо з га ла вой. 

З гэ та га мо ман ту ў мя не з'я ві ла ся мэ та — да сяг нуць вы ні ку. Заў сё ды да па ма гаў і 

ма ты ва ваў та та, за да ючы пы тан не: «Дзе пры за выя мес цы, Ка ця?»

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Гэ тым ле там ад ра зу ў не каль кіх краі-

нах вы бух ну лі скан да лы, звя за ныя 

з па ступ лен нем у вы шэй шыя на ву-

чаль ныя ўста но вы. За сум лен ныя 

эк за ме ны спра бу юць зма гац ца паў-

сюд на, пры чым са мы мі роз ны мі спо-

са ба мі, уклю ча ю чы ўста ноў ку ме та-

ла дэ тэк та раў на ўва хо дзе ў эк за ме-

на цый ныя аў ды то рыі і ад клю чэн не 

на час на цы я наль ных эк за ме наў ін-
тэр нэ ту ў кра і не, але, як ака за ла ся, 
не заў сё ды па спя хо ва...

Дзяў ча ты — ліш нія?
Так, вы пад ко ва вы свет лі ла ся, што ў 

Та кій скім ме ды цын скім уні вер сі тэ це шмат 

га доў за пар за ні жа лі вы ні кі ўступ ных эк-

за ме наў абі ту ры ент кам для та го, каб пры-

няць на ву чо бу больш муж чын. На дум ку 

кі раў ніц тва ўні вер сі тэ та, сту дэн ты муж-

чын ска га по лу з боль шай іма вер нас цю 

ў да лей шым бу дуць пра ца ваць па спе-

цы яль нас ці. Да та го ж муж чы ны-ўра чы 

больш пад рых та ва ныя да нач ных змен, 

вя лі кіх на гру зак і дзя жур стваў у служ бе 

хут кай да па мо гі. Вы ні кі эк за ме наў па ча лі 

ка рэк та ваць пас ля та го, як у 2010 го дзе 

коль касць жан чын, якія па сту пі лі ва ўні-

вер сі тэт, рэз ка вы рас ла ў па раў на нні з 

па пя рэд ні мі га да мі. Дзяў чат ся род пер ша-

курс ні каў ака за ла ся 40 пра цэн таў, а ра-

ней гэ ты па каз чык быў удвая 

мен шы.

Кі раў ніц тва Та кій ска га ме-

ды цын ска га ўні вер сі тэ та ўжо 

па пра сі ла пра ба чэн ня ў гра-

мад скас ці за ма хі на цыі з ус туп-

ны мі эк за ме на мі. Акра мя та го, 

урад Япо ніі за явіў аб на ме ры 

пра вес ці пра вер кі ва ўсіх ме-

ды цын скіх ВНУ кра і ны. А тым 

ча сам па соль ствы Фран цыі і 

Фінляндыі пас ля скан да лу з за-

ні жэн нем ад знак пра па на ва лі 

япон кам па сту паць у іх ме ды-
цын скія ВНУ. 

Ра сій скім дзяў ча там так са-
ма не па шан ца ва ла: так, у Та-
тар ста не пад час пра вя дзен ня 
адзі на га дзяр жаў на га эк за ме-

ну (АДЭ) ву ча ні цу 11 кла са пры му сі лі зняць 
част ку бя ліз ны пе рад муж чы на мі-ахоў ні ка-
мі толь кі та му, та му што ме та ла дэ тэк тар 

зві неў, а пры чы на ім бы ла не зра зу ме лая. 

Паз ней пра ана ла гіч ныя вы пад кі па ве да-

мі лі і ін шыя вы пуск ні цы...

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.
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