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У Рэс пуб лi кан скi iн сты тут кант ро лю 
ве даў я iш ла без асаб лi ва га хва ля ван-

ня: усё ж не да па ступ лен ня рых ту ю ся 
i мой вы нiк не бу дзе лё са вы зна чаль-

ным. Ды i цэнт ра лi за ва нае тэс цi ра-
ван не для мя не — не на вiн ка: пры 
па ступ лен нi ўжо зда ва ла тэс ты па 

гiс то рыi Бе ла ру сi i бе ла рус кай мо ве. 
На пя рэ дад нi не каль кi ра зоў пра хо дзi-

ла рэ пе ты цый ныя эта пы, ха дзi ла на 
пад рых тоў чыя кур сы. У вы нi ку на ЦТ 

па мо ве на бра ла 78 ба лаў. Цi ка ва, што 
за ха ва ла ся ў ма ёй па мя цi праз пяць 

га доў? Для чыс цi нi экс пе ры мен та 
школь ныя пад руч нi кi на пя рэ дад нi эк-

за ме ну я не гар та ла...

«РЭ ПЕ ТЫ ЦЫЯ» 
НА ЛЮ БЫ ГУСТ

Пра ве рыць свае ве ды вы ра шы ла не зу сiм тра ды цый ным спо са бам — на кам-
п'ю та ры. Кам п'ю тар нае рэ пе ты цый нае тэс цi ра ван не з мi ну ла га го да пра па нуе 
бу ду чым абi ту ры ен там Рэс пуб лi кан скi iн сты тут кант ро лю ве даў. Для та го, каб 
прай сцi тэст, трэ ба спа чат ку за рэ гiст ра вац ца на сай це rikc.by. Пры рэ гiст ра цыi 
не аб ход на па цвер дзiць апла ту апе ра цыi. Дзя ку ю чы гэ та му ве ра год насць та го, 
што ча ла век са праў ды прый дзе на iс пы ты, па вя лiч ва ец ца. Да рэ чы, пра вя раць 
свае ве ды на кам п'ю та ры мож на не аб ме жа ва ную коль касць ра зоў: на кож ны 
этап вы стаў ля юц ца но выя тэс та выя за дан нi. Каш туе кам п'ю тар ны тэст столь кi 
ж, як i рэ пе ты цый нае тэс цi ра ван не на блан ках, — 41 800 руб лёў.

У сце нах iн сты ту та «iн струк таж» пе рад зда чай эк за ме ну са мной пра-
во дзiць ме та дыст ву чэб на-ме та дыч на га ўпраў лен ня Па лi на Мi ха ле вiч, якая 
ку ры руе кам п'ю тар нае тэс цi ра ван не.

— Пры пра хо джан нi тэс та на кам п'ю та ры мож на ад ра зу па за вяр шэн нi 
ра бо ты да ве дац ца вы нiк, па гля дзець свае па мыл кi, па пра ца ваць з пад каз-
ка мi, — уво дзiць яна ў курс спра вы.

Ба лы кам п'ю тар пад лiч вае так са ма, як i пры зда чы тэс та на блан ку, — па 
тэх на ло гi ях цэнт ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня. Ад нак у кам п'ю тар на га тэс цi ра-
ван ня ёсць ад на iс тот ная пе ра ва га: ад ра зу пас ля элект рон на га вы пра ба ван-
ня мож на не прос та пра гле дзець пра вiль ныя ва ры ян ты ад ка заў, а ўба чыць 
па кро ка вае аў тар скае ра шэн не за да чы.

Iс ну юць тры рэ жы мы зда чы кам п'ю тар на га тэс та. У трэ нi ро вач ным рэ-
жы ме ня ма аб ме жа ван няў у ча се, у лю бы мо мант мож на звяр нуц ца да пад-
каз кi. Апроч та го, пры не аб ход нас цi ёсць маг чы масць пры пы нiць тэст, каб 
ад па чыць i са брац ца з дум ка мi. Кант роль ны рэ жым пра ду гледж вае ра шэн не 
тэс таў за та кi ж са мы, час, якi ад во дзiц ца на ЦТ, i пад каз ка мi ка рыс тац ца 
да за вяр шэн ня эк за ме ну нель га.

Ёсць так са ма кант роль ны рэ жым кам п'ю тар на га тэс цi ра ван ня на блан ку 
— са мы на блi жа ны да ўмоў «са праўд на га» ЦТ. Яго асаб лi васць у тым, што на 
эк ра не раз мя шча юц ца дзве ўклад кi: з за дан ня мi i з элект рон ным блан кам, у 
якi трэ ба ўно сiць ад ка зы. Бланк ана ла гiч ны па пя ро ва му блан ку ЦТ, ёсць тут i 
маг чы масць для ад ме ны ня пра вiль ных ад ка заў, а каб не за блы тац ца i вы пад-
ко ва не ад зна чыць па мыл ко вы ва ры янт, ка лi скi роў ва еш «мыш ку» на ячэй ку 
для ад ка зу, з'яў ля ец ца ме на вi та той, якi ад па вя дае гэ тай ячэй цы.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

ЗДАЁМ ЦТ НА КАМ П'Ю ТА РЫ: 
МI СIЯ ВЫ КА НАЛЬ НАЯ!

Пра ве ра на на са беПра ве ра на на са бе

— Бачу, што работа ў самым разгары...
— Трэ ба зра біць вель мі шмат. Па коль-

кі наш кан цэрт уклю чае ў ся бе вы ступ лен ні 
двух ка лек ты ваў, то трэ ба пра фе сій на пра-
вес ці са ўндчэк, каб ён не за тры маў ся ні па 
якіх пры чы нах. Усё па він на быць вы дат на 
— гук, свят ло. Мае ды рэк та ры зай ма юц ца да-
стаў кай му зы кан таў з Маск вы. У Дзі Дзю Лі ка-
лек тыў не ма лень кі, і ў іх шмат ін стру мен таў, 
кан цэрт на га аб ста ля ван ня. Трэ ба су стрэць, 
раз мяс ціць, ства рыць на леж ныя ўмо вы для 
пра цы. У нас не вя лі кая ар га ні за цыя, та му 

ўсе пры ма юць удзел у пад рых тоў цы да кан-
цэр та.

Так са ма не абы хо дзіц ца і без эма цый ных 
вы дат каў, бо ты ра зу ме еш, дзе ля якіх мэт 
ро біц ца ўсё. Хо чац ца, каб дзе ці, дзе ля якіх 
рых ту ец ца кан цэрт, за ста лі ся за да во ле ны мі. 
Ка лі яны не змо гуць па чуць му зы ку, то змо-
гуць ад чуць на шу энер ге ты ку, эмо цыі, што 
бу дуць скі ра ва ныя ў за лу.

— Ва ша су пра цоў ніц тва з Дзі Дзю Лям 
па ча ло ся сё ле та. Пры якіх умо вах яно 
ўзнік ла?

— Дзі Дзю Лю я ве даю з ча соў «Сла вян-
ска га ба за ра». Мы па зна ё мі лі ся з ім та ды, 
ка лі я ў скла дзе гру пы Slam Jam пры ехаў на 
фес ты валь. По тым пе ры я дыч на пе ра ся ка лі ся 
на роз ных ме ра пры ем ствах. Мне па да ба ец ца 
яго твор часць, і я ра зу мею, што ў нас уза-
ем ны твор чы па сыл у му зы цы. Пры сут ні чае 
твор чая сім па тыя. А ця пер, ма быць, на ды-

шоў час, ка лі ўзнік ла па трэ ба зра біць неш та 
су мес нае. Гэ та ад бы ло ся на ту раль на і ра зам 
з тым не ча ка на. Для мя не ні ко лі не іс на ва ла 
праб ле мы за пі саць з кімсь ці ду эт. У гэ тым вы-
пад ку так сыш лі ся зор кі, што на шы твор чыя 
ду шы ўба чы лі і па чу лі ад на ад ну. І ўсё ста ла 
на свае мес цы.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Пер шы стрэс, 
пер шае шво...

У баль ніч ным ка лі до ры нас су-
стра кае ма ла ды док тар. У Асі по ві-
чах Ле а нард пра цуе з гэ та га ле та. 
За пля чы ма — шэсць га доў ву чо бы 
ва ўні вер сі тэ це плюс год ін тэр на-
ту ры.

— Усе ве да юць, што сту-
дэнц тва — са мы леп шы час, 
але ка лі га вор ка ідзе пра ме-
ды цын скі ўні вер сі тэт, то тут 
усё кры ху па-ін ша му, — ус-
па мі нае док тар. — На ву чан-
не за бі ра ла вель мі шмат ча-
су. У не ка то рыя дні мы маг лі 
ву чыц ца лі та раль на з 8 ра ні-
цы да 8 ве ча ра.

Ме ды цын ская сцеж ка — 
зу сім не ся мей ная тра ды цыя. 
У баць коў Ле а нар да мас тац-
кая аду ка цыя. Баць ка да та-
го ж быў вай скоў цам.

— Які ма тыў пад штурх-
нуў пай сці ў ме ды цы ну, ужо 
на ват не па мя таю, — ка жа 
Ле а нард. — Але ця пер ду-
маю, што ўсё ж не па мы ліў-
ся. Раз ня ма ду мак пра фе сію 
па кі нуць, ды і атрым лі ва ец ца 
неш та, зна чыць, вы бар быў 
пра віль ным.

Най больш скла да на да-
лі ся пер шыя тры га ды ва 
ўні вер сі тэ це. У гэ ты пе ры яд 
чы та ла ся шмат роз ных «да-
клі ніч ных» прад ме таў, якія 
бы лі да дат ко вай на груз кай 
да і без та го на сы ча на га рас-
кла ду за ня ткаў. Пас ля ста ла 
кры ху ляг чэй: у га ла ве ўжо 

на за па сі лі ся па трэб ныя ве ды, ды і 
во пыт у вы ву чэн ні за адзін ве чар 
не ве ра год най коль кас ці ін фар ма-
цыі па спеў з'я віц ца. Да та го ж па ча-
ла ся прак ты ка, а гэ та ўжо на шмат 
ці ка вей.

— Але па сту по ва я ад чуў, што 
ад ве дзе ных на яе га дзін вель мі ма-
ла. На ста рэй шых кур сах ні хто асаб-

лі ва не пры му шае іс ці па ра лель на з 
ву чо бай пра ца ваць у ме ды цын скую 
ўста но ву, каб атры маць да дат ко выя 
ве ды, — ка жа Ле а нард.

Як ён мяр куе, ка лі сту дэнт мае 
ней кую мэ ту, то сам шу кае для ся-
бе та кую маг чы масць. Ка лі гэ та га 
не ра біць, мож на скон чыць уні вер-
сі тэт, так і не па пры сут ні чаў шы на 
апе ра цыі на ват у якас ці асіс тэн та.

Пер шае хі рур гіч нае шво Ле а-
нард змог на клас ці, ка лі быў на 
трэ цім кур се. На мно гіх апе ра цы ях 
да во дзі ла ся быць асіс тэн там, але 
най больш за пом ніў ся вы па дак, які 
зда рыў ся за ме жа мі апе ра цый на-
га бло ка. Ад ной чы пад час пра цы 
на «хут кай» прый шло ся ра та ваць 

муж чы ну, што па рэ заў са бе 
сон ную ар тэ рыю. І гэ та быў 
не ня шчас ны вы па дак.

— Мы ўвай шлі ў дзве ры, 
а за ім гнен не да гэ та га ча ла-
век па спеў па шко дзіць са бе 
ар тэ рыю і ля жаў у кры ві. Усё 
вы ра ша лі се кун ды. На шчас-
це, муж чы ну ўда ло ся вы ра та-
ваць, — ус па мі нае Ле а нард.

За час ву чо бы яму да вя-
ло ся па прак ты ка вац ца, лі чы, 
ва ўсіх клі ніч ных баль ні цах 
Мін ска. Трэ ба ска заць, што 
хі рур гі ста рэй ша га па ка лен-
ня, што та ды дзя лі лі ся сва ім 
во пы там, бы лі са праўд ны мі 
пра фе сі я на ла мі, якія пры-
трым лі ва лі ся прын цы паў так 
зва най «кла січ най» хі рур гіі. 
Адзін з вы клад чы каў Ле а нар-
да, на прык лад, піль на са чыў, 
каб сту дэн ты ву чы лі ся пра-
віль на тры маць ін стру мент ці 
шпрыц пра віль на, а не так, як 
ім зруч на, як гэ та час та ро-
бяць ма ла дыя хі рур гі. Та кія 
ці ка выя і па трэб ныя ню ан сы 
сён ня мож на спа сціг нуць хі ба 
што пра цу ю чы па вуз кай хі-
рур гіч най спе цы яль нас ці, як, 
на прык лад, ней ра хі рур гія.

(Заканчэнне 
на 3-й стар. «ЧЗ».)

«НА БІЦЬ» РУ КУ 
І НЕ ПА РА НІЦЬ СЭР ЦА...

Раз МЕР КА ВАН НЕРаз МЕР КА ВАН НЕ

Гэ ты го рад раз дзя ляе на дзве част кі чы гу нач нае па лат но: цяг ні кі 
ад сюль ідуць аж но ў ча ты рох кі рун ках. Мы ў Асі по ві чах, ад куль 
сем га доў та му па ехаў ву чыц ца ў ста лі цу Ле а нард ПРА КА ПЕН-
КА. Скон чыў шы Бе ла рус кі дзяр жаў ны ме ды цын скі ўні вер сі тэт, 
ён стаў хі рур гам, а ад пра цоў ваць раз мер ка ван не на кі ра ваў ся ў 
род ны го рад. Што та кое «кла січ ная» хі рур гія, ча му док тар ні ко лі 
не над зе не ка шу лю на вы ва рат і як не «зга рэць», кож ны дзень 
су ты ка ю чы ся з люд скім го рам, чы тай це ў на шым ар ты ку ле.
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Макс ЛО РЭНС:

«МАСК ВА МЯ НЯ ЕЦ ЦА 
З КОЖ НЫМ ДНЁМ, 
А Я — НЯ ЗМЕН НЫ»
Ка лісь ці ён на пя ваў па па мя ці ба бу лі ну ка лы хан ку са бе пе рад сном, по тым без па мы лак пі саў 
дык тан ты па саль фе джыа... І вось Макс Ло рэнс ужо пят нац цаць га доў на сцэ не. Бія гра фія яго 
твор ча га і аса біс та га жыц ця на столь кі яр кая, што ад ной чы ён на пі ша кні гу. Але не ця пер, 
бо ў пры яры тэ це сён ня — му зы ка. Ма ю чы во пыт су пра цоў ніц тва з Ся ро гам, у ду э тах 
з мно гі мі вя до мы мі ды джэ я мі, за раз ён пра цуе з ма эст ра Дзі Дзю Лям. Яны вы сту па юць 
су мес на на кан цэр тах, прай шлі ў фі нал бе ла рус ка га ад бо ру «Еў ра ба чан не-2014», а ў блі жэй шы 
час рых ту юц ца зла дзіць даб ра чын ны кан цэрт для дзя цей з па ру шэн ня мі слы ху. 
Пад час пад рых тоў кі да кан цэр та ў Го ме лі мы з Мак сам і су стрэ лі ся для раз мо вы...


