
8

12 03 2020 г.44 БУДЗЕМ ЗНАЁМЫЯ

У дзя цiн стве ўсе мы ма рым пра ней кую 

не звы чай ную пра фе сiю: кас ма на ўта, 

шкло вы дзi маль шчы, ба ле ры ны... 

Вель мi час та з ця гам ча су на шы пла ны 

змя ня юц ца: раз бi ва юц ца аб «вост рыя 

ска лы» да рос ла га жыц ця або прос та 

ўсту па юць мес ца iн шым iн та рэ сам. 

I тое, што зда ва ла ся пры зван нем ра-

ней, у ста ла га ча ла ве ка час та вы клi-

кае толь кi ўсмеш ку. Але так бы вае не 

ў кож на га. Прык лад — гiс то рыя Да р'i 

ЮХ НIК. Так-так, яна тое са мае «дзi ця, 

якое ста ла кас ма на ўтам».

Ма ма дзяў чы ны — Нi на Iва наў на — мае 

ме ды цын скую аду ка цыю. Яна скон чы ла Мiн-

скi ка ледж па спе цы яль нас цi «ме ды ка ды яг-

нас тыч ная спра ва». Па яе сло вах, Да шы з 

са ма га ма лен ства па да ба ла ся слу хаць пра 

тое, як пра цуе ар га нiзм ча ла ве ка. За мест 

ка зак на ноч яна апа вя да ла свай му дзi ця цi 

аб скла да ных бiя ла гiч ных пра цэ сах. А ка лi 

дзяў чын ка пад рас ла, ма цi па ча ла браць да-

пыт лi вую дач ку з са бой на ра бо ту — у ла ба-

ра то рыю Сма ля вiц кай ра ён най па лi клi нi кi.

— Мне заў сё ды бы ло цi ка ва раз гля даць 

пад мiк ра ско пам па зно гаць, лiс цiк, во лас... 

Што за ўгод на! Маг ла зла вiць му ху i вы ву-

чаць яе. На зi ра ла за ра бо тай ма цi. Кру цi ла ў 

ру ках шкель цы для ана лi заў. Бы ло жа дан не 

зра зу мець усё. Пас ля та го як ра за бра ла ся з 

ана лi за мi, па пра сi ла ся ў ка бi нет да зна ё ма га 

ста ма то ла га. Там на ву чы ла ся рых та ваць 

плом бы, — пры гад вае су раз моў нi ца.

Пад час ву чо бы ў па чат ко вай шко ле на 

пы тан не «Кiм хо чаш стаць, ка лi вы рас-

цеш?» Да р'я заў сё ды ад каз ва ла, што док-

та рам. Ад ной чы зда ры ла ся сi ту а цыя, якая 

ста ла са праўд най пра вер кай на тры ва ласць 

дзi ця чай ма ры.

— Ка лi бы ла ў дзя вя тым кла се, не як уве-

ча ры да нас за бег ла су сед ка i па клi ка ла 

маю ма му. Кры ча ла, што яе сяб роў цы дрэн-

на: тая стра цi ла пры том насць, на ват не ды-

хае! Удак лад нi ла, што ў жан чы ны цук ро вы 

дыя бет. А ма ма бы ла хво рая ў той мо мант, 

зу сiм сла бая, не маг ла на ват устаць з лож-

ка. Ра зу ме ю чы гэ та, ска за ла: «Я пай ду». 

Што маг ла та ды зра бiць? Не ве даю. Але ў 

сва iх сi лах бы ла ўпэў не ная. Вель мi хут ка 

апы ну ла ся ў су сед кi. Ад ра зу па ду ма ла, што 

гэ та гi паг лi ке мiч ная ко ма: цук ру ў ар га нiз ме 

не да стат ко ва, i жан чы на «ад клю чы ла ся». 

Ка ля яе ро та бы ла пе на, па ча лi ся су тар гi... 

Спу жа ла ся, што ча ла век мо жа па мер цi, 

а я по бач i нi чым не ма гу да па маг чы. Але 

ж узя ла ся бе ў ру кi, знай шла глю ко метр 

i пра ве ры ла цу кар у кры вi. Па чуц цё мя не 

не пад ма ну ла: яго бы ло кры тыч на ма ла. 

Ад ра зу злё та ла на кух ню i на зад, за су ну ла 

жан чы не ка ва ла чак цук ру пад язык. Праз 

не ка то ры час пры еха ла хут кая да па мо га, 

яе за бра лi ў ста цы я нар. А я вяр ну ла ся да-

до му i бы ла вель мi ра да, што ў па трэб ны 

мо мант не раз гу бi ла ся, што ў мя не атры-

ма ла ся чымсь цi да па маг чы. I ме на вi та та ды 

кан чат ко ва пе ра ка на ла ся, што ха чу быць 

док та рам, — пра цяг вае Да р'я.

Дзяў чы на пры зна ец ца, што з та го ча су па-

сту пiць у Бе ла рус кi дзяр жаў ны ме ды цын скi 

ўнi вер сi тэт ста ла яе ма рай. I ўсё атры ма ла ся. 

Ця пер яна — сту дэнт ка чац вёр та га кур са 

ля чэб на га фа куль тэ та БДМУ. Бу ду чы док тар 

пра хо дзi ла прак ты ку ў Сма ля вiц кай цэнт-

раль най ра ён най баль нi цы, пра ца ва ла там 

мед сяст рой на працягу не каль кiх ме ся цаў.

Раз мяр коў вац ца Да р'я бу дзе так са ма ў 

род ны ра ён, бо па сту па ла па мэ та вым на кi-

ра ван нi. Цi каў лю ся, док та рам якой спе цы я -

лi за цыi жа дае быць дзяў чы на.

— Раз гля даю ва ры янт з гi не ка ло гi яй. Па 

сва iм до све дзе ве даю, што дак та ры гэ та га 

про фi лю пры ўза е ма дзе ян нi з па цы ен та мi 

час та ро бяць па мыл кi, якiя пе ра шка джа юць 

тым ад чу ваць ся бе кам форт на. А да дзяў-

чат, якiя толь кi ста но вяц ца жан чы на мi, трэ-

ба знай сцi iн ды вi ду аль ны па ды ход, быць 

не толь кi пра фе сiй най, але i спа гад лi вай, 

абы ход лi вай, — ка жа су раз моў нi ца. — Спа-

дзя ю ся, што ў мя не атры ма ец ца вы клi каць 

iх да вер. А яшчэ я вель мi люб лю на ву ку i 

пра ца ваць з людзь мi, та му як «план Б» раз-

гля даю су мя шчэн не ме ды цын скай прак ты кi 

з вы кла дан нем ва ўнi вер сi тэ це.

На пы тан не, да ча го Да р'я бу дзе iмк нуц-

ца, ка лi яе жа дан не стаць док та рам здзейс-

нiц ца, яна ад каз вае:

— Быць не толь кi доб рым ура чом, але 

яшчэ i та кiм жа ча ла ве кам. Гэ та спра ва i 

ма ра ўся го май го жыц ця.

Па лi на ПРА КА ПЕ НЯ, 

сту дэнт ка II кур са фа куль тэ та 

жур на лiс ты кi БДУ.

Фо та з ар хi ва ге ра i нi.

— Ка лi яшчэ ву чы ла-

ся ў шко ле, вы пад ко ва ўба чы ла 

фо та сва ёй зна ё май з Мiнск ага 

аб лас но га ка дэц ка га ву чы лi шча. 

Зды мак быў зроб ле ны пад час ба-

лю. Мне спа да ба ла ся тое, як вы-

гля да лi ў фор ме хлоп цы i дзяў ча-

ты, — пры гад вае су раз моў нi ца.

Са ма Яў ге нiя ро дам з Асi по вiч. 

Вай ско вая часць зна хо дзiц ца ка ля 

до ма. Ка лiсь цi там слу жыў баць-

ка кур сант кi, та му яшчэ з ма лен-

ства ва ен ная тэ ма бы ла не чу жая. 

А па кры се ста ла i сва ёй. Але, як 

згад вае дзяў чы на, спяр ша да яе 

вы ба ру ў вы гля дзе авiя цыi не ка-

то рыя род ныя i блiз кiя па ста вi лi ся 

з на сця ро гай. I толь кi пас ля па спя-

хо ва га па ступ лен ня мер ка ван не 

змя нi ла ся.

Яў ге нiя скон чы ла Мiн скае аб лас-

ное ка дэц кае ву чы лi шча з вы со кiм 

ся рэд нiм ба лам — 8,6. У атэс та це не 

бы ло нi вод най ад зна кi, нi жэй шай за 

«сем». Гэ та да ло пра ва па сту паць у 

Ва ен ную ака дэ мiю без зда чы цэнт-

ра лi за ва на га тэс цi ра ван ня. Але два 

вы пра ба ван нi ўсё ж та кi за ста лi ся: 

псi ха ла гiч ны тэст i зда ча нар ма ты-

ваў па фi зiч най пад рых тоў-

цы. Трэ ба бы ло пра бег чы 

на хут касць сто мет раў, кi-

ла метр i пэў ную коль касць 

ра зоў пад няць ту ла ва. Вось 

на гэ тым i зрэ за ла ся боль-

шасць прэ тэн дэн так. У су-

раз моў нi цы ж асаб лi вых 

праб лем не ўзнiк ла: Яў ге нiя 

ка лiсь цi займалася мно гiмі 

вi дамі спор ту — жа но чым 

фут бо лам, бас кет бо лам, бе-

гам... Але ка жа, што нi дзе 

ся бе не знай шла. Хоць на 

ама тар скiм уз роў нi зай ма-

ец ца i ця пер, каб пад трым-

лi ваць фор му.

— Мне за ста ло ся ву чыц-

ца кры ху больш за год, — 

дзе лiц ца дзяў чы на. — Пас ля я 

ста ну iн жы не рам-спе цы я лiс там 

па кi ра ван нi авiя цый ны мi i ра дыё-

элект рон ны мi сiс тэ ма мi. Гэ та зна-

чыць, што мя не мо гуць на кi ра ваць 

у эс кад рыл лю або тэх нi ка-экс плу а-

 та цый ную часць: пра во дзiць рэг-

ла мент ныя ра бо ты, аб слу гоў ваць i 

ра ман та ваць аб ста ля ван не. Яшчэ 

ва ры янт — пра цяг нуць на ву чан не ў 

ма гiст ра ту ры. У нас ужо бы ла прак-

ты ка ў 116-й гвар дзей скай штур-

ма вой авiя цый най ба зе ў Лi дзе. 

Там сфар мi ра ва на эс кад рыл ля з 

са ма лё таў Як-130. Пад час за ня ткаў 

мы вы ву ча лi на зем нае аб ста ля ван-

не, якое там экс плу а ту ец ца. Вя лi-

кая ста жы роў ка пач нец ца ў кан цы 

чац вёр та га кур са, i пад час яе мы 

бу дзем на вед ваць кож ную авiя цый-

ную часць Бе ла ру сi.

У 2018 го дзе Яў ге нiя ўдзель нi-

ча ла ў мiж ву заў скiм кон кур се «Ка-

ра ле ва Вяс на». Та га час ная пер ша-

курс нi ца пе ра маг ла па мер ка ван нi 

iн тэр нэт-ка рыс таль нi каў.

— Па пя рэд нi ад бо рач ны тур 

прай шоў у Ва ен най ака дэ мii. 

Я яго вый гра ла, i мне пра па на-

ва лi паў дзель нi чаць у га рад скiм 

эта пе. Дня мi ха дзi ла на трэ нi роў-

кi, а ву чо бу «на га ня ла» ўве ча ры. 

Пас ля стра я во га кро ку прай сцi 

дэ фi ле вель мi скла да на. Зноў жа, 

трэ ба бы ло на ву чыц ца ха дзiць на 

аб ца сах. Са мыя вы со кiя з iх бы-

лi 14 сан ты мет раў. Яшчэ кож ная 

кан кур сант ка му сi ла вы сту пiць з 

аса бiс тым ну ма рам. Ра зам з пад-

тан цоў кай я вы ка на ла пес ню на 

ва ен ную тэ ма ты ку. Ка рыс таль нi кi 

се цi ва маг лi аца нiць вi зi тоў ку — 

не вя лi кi вi дэа сю жэт, вы кла дзе ны 

ў iн тэр нэ це. Там я вы сту па ла ў ро-

лi пi ло та, якi пра ля таў над сва iм 

род ным го ра дам i апа вя даў пра 

ўлас ныя ад чу ван нi ад гэ та га.

Яў ге нiя з шас цi га доў ха дзi ла 

ў му зыч ную шко лу, дзе ву чы ла-

ся эст рад на му ва ка лу. 

Але пра фе сiй на iм нi ко-

лi не зай ма ла ся. Ра зам 

з тым яна спя вае паў-

сюль, дзе ву чыц ца, — 

у шко ле, ву чы лi шчы i 

Ака дэ мii. А яшчэ дзяў чы-

на пi ша му зы ку. Ня даў на 

тая гу ча ла на кон кур се 

ар мей скай пес нi «Зор-

ка», дзе на ша ге ра i ня ра-

зам з iн шым кур сан там 

вы ка на ла пес ню.

Але як жа дзяў чы-

не ўда ец ца ўсё па спя-

ваць?

— Прос та трэ ба ўсё 

пла на ваць за га дзя. I не 

цу рац ца да па мо гi, ка лi 

яна са праў ды не аб ход на. На прык-

лад, я жы ву ў iн тэр на це ў ад ным 

па коi ра зам з тры ма ад на курс нi-

ца мi. I ўсе яны — вы дат нi цы з без-

лiч чу за хап лен няў, — ка жа на ша 

ге ра i ня.

А не ўза ба ве ў Яў ге нii па чы-

на юц ца трэ нi роў кi да па ра да на 

Дзень Пе ра мо гi.

— Гэ та бу дзе ўжо мой трэ цi 

па рад. Ка лi я бы ла на пер шым 

кур се, то ўпер шы ню бы ла сфар-

мi ра ва на жа но чая «ка роб ка». 

150 ча ла век са бра лi з усёй кра i ны. 

Бы ло вель мi скла да на. Звы чай-

на пра хо дзяць дзве трэ нi роў кi за 

дзень. Па чы на юц ца яны пры блiз-

на за два ме ся цы i ад бы ва юц ца 

што дня, акра мя су бо ты i ня дзе лi. 

I вось што са мае дзiў нае — на са-

мiм па ра дзе хва лю еш ся не так, 

як на трэ нi роў цы! — пры зна ец ца 

дзяў чы на.

. . .На пры кан цы раз мо вы 

за ўва жа ем, што ка ля лож ка ста iць 

фо та зды мак у рам цы. Дзя ку ю чы 

ву чо бе ў ка дэц кiм ву чы лi шчы на-

ша ге ра i ня су стрэ ла сваё ка хан не. 

Яў ген быў на мес нi кам ка ман дзi-

ра яе ўзво да. Так са ма па сту паў у 

Ва ен ную ака дэ мiю, але не прай-

шоў па ме ды цын скiх па каз чы ках. 

Ця пер атрым лi вае эка на мiч ную 

аду ка цыю ў БДУ. I амаль кож ны 

ве чар ста ра ец ца пры яз джаць да 

Яў ге нii...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та 

Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Бачыць мэтуБачыць мэту

БЫЦЬ ДОБ РЫМ ДОК ТА РАМ I ЧА ЛА ВЕ КАМ

Расправіць крылыРасправіць крылы

«ВА ЕН НАЯ ТЭ МА НЕ ЧУ ЖАЯ З ДЗЯ ЦIН СТВА»

«Вя лi кая ста жы роў ка 
пач нец ца ў кан цы чац вёр та га 
кур са, i пад час яе мы 
бу дзем на вед ваць кож ную 
авiя цый ную часць Бе ла ру сi».

«Пас ля стра я во га кро ку 
прай сцi дэ фi ле вель мi 
скла да на. Зноў жа, трэ ба 
бы ло на ву чыц ца ха дзiць на 
аб ца сах».

Трэ ця курс нi ца Ва ен-

най ака дэ мii Яў ге нiя 

ЛЕ ВI КI НА ру шыць 

стэ рэа ты пы. Дзяў чы-

на ўжо праз паў та ра 

го да ста не дып ла ма-

ва ным спе цы я лiс там 

па кi ра ван нi авiя цый-

ны мi i ра дыё элект рон-

ны мi сiс тэ ма мi. Увесь 

час яна ву чыц ца на 

«вы дат на», атры ма ла 

сты пен дыю Прэ зi дэн-

та i бы ла ўга на ра ва на 

мiж ву заў скiм ты ту лам 

«Мiс Вяс на». А яшчэ 

зай ма ец ца на ву ко-

вы мi рас пра цоў ка мi, 

спор там i па кi дае час 

для твор час цi... Як 

жа ўсё гэ та ўда ец ца 

ра бiць, ка лi ў су тках 

толь кi 24 га дзi ны?


