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Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яйПа ра ле ліПа ра ле лі

Воль га МАС ТАЎ НІ КО ВА: 

Яна — вы клад чык ай кі до з двац ца ці га до вым 

ста жам. Яшчэ пад час ву чо бы ў пе да га гіч ным 

уні вер сі тэ це імя Мак сі ма Тан ка па спе цы яль нас ці 

«Фі зі ка. Ма тэ ма ты ка» ак тыў на зай ма ла ся 

спор там, па за кан чэн ні ВНУ ме ла зван не май стра 

спор ту па гэ тым ві дзе ба я во га ўсход ня га 

адзі на бор ства. Ця пер Воль га на ву чае яму 

сту дэн таў у спарт комп лек се БДУ ІР. Яна адзі ная 

ў Бе ла ру сі жан чы на, што мае пя ты дан (япон скі 

раз рад у ба я вых мас тац твах), з'яў ля ец ца 

афі цый ным прад стаў ні ком шко лы Сты ве на Сі га ла 

ў Бе ла ру сі, май страм спор ту між на род на га кла са 

па ай кі до. Для «Чыр вон кі. Чыр во най зме ны» 

трэ нер рас ка за ла, ці мож на за ка рот кі пра ме жак 

ча су зра біць з вуч ня пра фе сі я на ла, якую ро лю 

ады гры вае ду хоў ны ас пект у адзі на бор стве і як не 

пе ра но сіць ба я вы на строй са спар тыў най за лы ў 

паў ся дзён насць.

— Звя заць сваё жыц цё з ай кі до — мэ та на кі ра ва нае 

ра шэн не або вы пад ко вы збег ака ліч нас цяў?

— Пад час ву чо бы ў род ным Баб руй ску мя не за хап ля лі 

філь мы з удзе лам вя до мых ак цё раў Сты ве на Сі га ла і Джэ кі 

Ча на. Та ды, у 15 га доў, я і за ха це ла зай мац ца ба я вы мі адзі-

на бор ства мі, на прык лад, ка ра тэ, але та ко га кі рун ку не знай-

шло ся. Так я вы бра ла ай кі до. Дзя ку-

ю чы ма ёй упарт асці трэ нер узяў да 

ся бе ў ка ман ду, хоць па ўзрос це я не 

па ды хо дзі ла. З тых ча соў гэ тае адзі-

на бор ства — част ка май го жыц ця.

— Ка лі вы ста лі трэ не рам?

— У 1999 го дзе пры пад трым цы за гад чы ка ка фед ры 

фі зіч на га вы ха ван ня і спор ту БДУ ІР Мі ка лая Пят ро ва ай-

кі до ўвя лі ў пра гра му на ву чан ня сту дэн таў ВНУ, гэ та бы ло 

неш та но вае на ват для ста лі цы. Ра зам з ім мы рас пра ца ва лі 

пра гра му, па якой та кім кі рун кам ба я во га мас тац тва маг лі 

зай мац ца сту дэн ты з пер ша га па чац вёр ты кур с. З та го ж 

го да я па ча ла вы кла даць ай кі до ў БДУ ІР, і пра цяг ваю гэ та 

ра біць да гэ туль.

— Вы зай ма е це ся толь кі са сту дэн та мі?

— З імі лёг ка пра ца ваць, бо яны ра зу ме юць, якія за да чы 

пе рад імі стаў лю і ча го ад іх ча каю. Што год да мя не пры-

хо дзіць больш за сот ню сту дэн таў, сё ле та — ка ля двух сот. 

Трэ ні роў кі пра хо дзяць два ра зы на ты дзень, але пры ем на, 

ка лі не ка то рыя на вед ва юць іх час цей. Да рэ чы, я не ад ра зу 

ма гу за ўва жыць перс пек тыў на га вуч ня, для гэ та га трэ-

ба па ча каць не каль кі ме ся цаў. Дзя ку ю чы ўпарт асці лю бы 

мо жа да сяг нуць доб рых вы ні каў у гэ тым кі рун ку ба я во га 

мас тац тва. На прык лад, чац вёр та курс ні ца Да р'я Максімава, 

сту дэнт ка ін жы нер на-эка на міч на га фа куль тэ та БДУ ІР, і 

ма гіст рант За хар Паштальёнаў прый шлі ў ай кі до не для 

пе ра мог, але ўжо ця пер ма юць чор ныя па ясы і не збі ра юц ца 

спы няц ца на да сяг ну тым.

Сва іх сы ноў ад ной чы я так са ма пры вя ла на за ня ткі, спра-

ба ва ла пры віць ім лю боў да гэ та га ві ду ба я во га мас тац тва, 

але не вый шла — ста рэй шы пай шоў у дзю до, а ма лод ша му 

прый шло ся да спа до бы пла ван не.

— Які ўзрост мож на лі чыць най больш пры дат ным 
для па чат ку за ня ткаў?

— Пэў на га, з яко га рэ ка мен ду ец ца іс ці ў ай кі до, ня ма. 

Але я б звяр ну ла ўва гу на тое, што дзе ці ча ты рох-вась мі 

га доў яшчэ шмат ча го не ра зу ме юць. Яны мо гуць зра біць 

ба лю ча ад но ад на му ў ад пла ту і атры маць траў мы або спа-

ло хац ца, ка лі ста не ба лю ча. Акра мя та го, ма лень кія вуч ні 

не ўсве дам ля юць ду хоў ны ас пект эле мен таў, а гэ та вель мі 

важ на. Та му я б ра і ла баць кам ад да ваць дзі ця на трэ ні роў кі 

з дзе ся ці га доў.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)
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А ці чу лі вы, што на Адзі ным дзяр жаў ным эк за ме не (АДЭ) у Ра сіі збі ра юц-
ца да зво ліць школь ні кам шу каць ін фар ма цыю ў ін тэр нэ це? Праў да, раз мо ва 
ідзе толь кі пра гу ма ні тар ныя прад ме ты. Адзі ны дзяр жаў ны эк за мен так са ма 
пла ну ец ца пе ра вес ці ў элект рон ную фор му, што да зво ліць пер са ні фі ка ваць 
за дан ні для вуч няў і зро біць маг чы май аў та ма тыч ную ге не ра цыю ін ды ві ду аль-
ных ва ры ян таў кант роль ных ма тэ ры я лаў для кож на га ўдзель ні ка іс пы ту... Пры 
пе ра хо дзе на кам п'ю тар ную фор му абі ту ры ен ты змо гуць звяр тац ца да роз ных 
муль ты ме дый ных кры ніц і да ве дач ных ма тэ ры я лаў, на прык лад, пра ца ваць з 
геа ін фар ма цый ны мі сіс тэ ма мі ў геа гра фіі.

Ліч ба ві за цыя зро біць маг чы мым увя дзен не ві дэа фраг мен таў у эк за мен па пры-
ро да знаў ча-на ву ко вых дыс цып лі нах, да зво ліць ства раць за дан ні, дзе трэ ба бу-
дзе рас па знаць фі зіч ныя, хі міч ныя або бія ла гіч ныя пра цэ сы ў рэ аль ным жыц ці. 

Акра мя та го, у Адзі ным дзяр жаў ным эк за ме не мо жа з'я віц ца экс пе ры мен таль ная 

част ка, бу дуць па сту-

по ва з'яў ляц ца за дан-

ні, у якіх трэ ба пра вес ці 

экс пе ры мент пры да-

па мо зе пра па на ва най 

ін тэр ак тыў най ма дэ лі, 

за дан ні з кам п'ю тар-

ным экс пе ры мен там. 

Раз гля да ец ца так са ма 

маг чы масць уня сен ня ў 

кант роль на-вы мя раль-

ныя ма тэ ры я лы АДЭ 

за дан няў на крэ а тыў-

насць.

(За кан чэн не 
на 2-й стар. «ЧЗ».)

ЦІ МО ЖА ЦТ СТАЦЬ 
«ГРА ДУС НІ КАМ» 
ДЛЯ ШКО ЛЫ?
У які бок па він на ру шыц ца 
не за леж ная ацэн ка ве даў?

...За хо джу ў ад ну са 
ста ліч ных ветк лі нік і ад ра зу 
ад чу ваю ўтуль насць 
і спа кой. На га дзін ні ку 
10 ра ні цы, ура чы рых ту юц ца 
да па чат ку ра бо ча га 
дня. Пе ра апра на юц ца 
ў служ бо вае адзен не, 
рас стаў ля юць па трэб ныя 
кол бач кі па сва іх 
мес цах, пра вет ры ва юць 
па мяш кан не. Я тым ча сам 
па ды хо джу да 
Паў ла ЗАЙ ЦА ВА — 
ве тэ ры нар на га 
ўра ча-хі рур га. Ён па га дзіў ся 
на ін тэр в'ю, каб рас ка заць 
пра асаб лі вас ці сва ёй 
ра бо ты.

— Ве тэ ры нар ным ура чом пра цую пяць га доў. Ад ву чыў ся ў Ві цеб скай дзяр жаў най 

ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны, пас ля на год за бра лі ў ар мію. Па за кан чэн ні служ бы 

ўлад ка ваў ся ў ста ліч ную ветк лі ні ку, пра ца ваў асіс тэн там тэ ра пеў та, хі рур га, за тым у 

ста цы я на ры і рэ ані ма цыі — ля чыў жы вёл з цяж кі мі за хвор ван ня мі. Ця пер акра мя хі рур гіі 

пра вод жу і тэ ра пеў тыч ныя пры ёмы, аказ ваю да па мо гу на па чат ко вым эта пе хва ро бы. Як 

ба чы це, хі рур гія — не адзі ная воб ласць ма ёй пра фе сій най дзей нас ці, мне па да ба ец ца 

ву чыц ца, удас ка наль ваць свае ве ды і пры мя няць іх на прак ты цы.

— Ча му па між «ля чыць жы вёл» і «ля чыць лю дзей» вы вы бра лі пер шае?

— Мой баць ка, дзед, сяст ра і жон ка — ве тэ ры на ры. Ду маю, зра зу ме ла, ча му я ха цеў 

на ву чыц ца ме на ві та гэ тай пра фе сіі. За раз мод на вы бі раць вуз кую сфе ру ў ме ды цы не, 

каб па збег нуць вя лі кіх аб' ёмаў ра бо ты і лепш кан цэнт ра вац ца на па стаў ле най за да чы. 

Я ж лі чу, што ў па чат ку пра фе сій най дзей нас ці не трэ ба ба яц ца брац ца за лю бы за ня так 

у ветк лі ні цы, каб атры маць во пыт і раз віць свае на вы кі. Я так і ра біў, і ця пер ма гу ака заць 

да па мо гу як буй ным, так і дроб ным жы вё лам.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

З ЛЮ БОЎЮ 
ДА ГА ДА ВАН ЦАЎ,

ці Га лоў ныя ле кі ад «Ай ба лі таў»
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ЦТ у на шай кра і не вы ка рыс тоў ва ец ца вы ключ на 
для ад бо ру прэ тэн дэн таў 
на сту дэнц кі бі лет.


