
72-і аб' яд на ны ву чэб ны 

цэнтр, што ў Пе чах, — 

са мая вя лі кая во ін ская 

часць у Бе ла ру сі. Ву-

чэб на-ма тэ ры яль ная 

ба за па фі зіч най пад-

рых тоў цы і спор це да-

зва ляе ад на ча со ва пра-

во дзіць за ня ткі з 1,5 ты-

ся чы кур сан таў.

Як па ве да міў стар шы па-

моч нік на чаль ні ка ад дзя-

лен ня ідэа ла гіч най ра бо-

ты Дзміт рый НА ВУ МЕН КА, 

у цэнт ры дзей ні ча юць шко-

ла па пад рых тоў цы пра пар-

шчы каў і спе цы я ліс таў хар-

чо вай служ бы, пяць школ па 

пад рых тоў цы спе цы я ліс таў 

ро даў вой скаў і спе цы яль-

ных вой скаў, тры пад раз дзя-

лен ні за бес пя чэн ня.

«Цэнтр рых туе спе цы я-

ліс таў для Уз бро е ных Сіл 

усіх ві даў і ро даў войск — 

пра пар шчы каў, ма лод шых 

ка ман дзі раў і спе цы я ліс таў, 

ідэа ла гіч ны ак тыў, а так са ма 

ва ен на абу ча ны рэ зерв для 

во ін скіх час цей», — тлу ма-

чыць Дзміт рый На ву мен ка. 

Так, ку ха ры атрым лі ва юць 

3-і ці 4-ы раз рады, а без ка-

тэ го рыі Е ня ма ча го і ма рыць 

аб «даль на боі». За ўваж це, 

хлоп цы атрым лі ва юць пра-

вы бяс плат на.

У 72-м АВЦ на ва бран-

цы спа чат ку атрым лі ва юць 

па чат ко вую і агуль ную ва-

ен ную пад рых тоў ку, не аб-

ход ныя тэ а рэ тыч ныя ве ды, 

зай ма юц ца ў кам п'ю тар ных 

кла сах, на трэ на жо рах, аг-

ня вых га рад ках, по тым 

пры сту па юць да за ня ткаў 

на тэх ні цы. А праз паў го да, 

ужо стаў шы са праўд ны мі 

спе цы я ліс та мі, на кі роў ва юц-

ца ў час ці па ўсёй Бе ла ру сі, 

ку ды бы лі пры зва ныя.

ПЕ ЧЫ — 
ЗНАК ЯКАС ЦІ

Атры маў шы па вест ку, 

Ула дзі слаў ЗЯНЬ КОЎ з Ка-

лін ка віч не су мня ваў ся, што 

слу жыць трэ ба. Не па ло-

хаў ся ні не аб ход нас ці пры-

трым лі вац ца дыс цып лі ны, 

ні фі зіч най на груз кі. Адзі-

нае пы тан не, якое му чы ла 

на гра ма дзян цы, — ці ёсць 

дзе даў шчы на ў ар міі.

«Прый шоў сю ды, да ве-

даў ся, што ўжо даў но яе ня-

ма. На прык лад, тут дак лад-

на ня ма та ко га па няц ця», — 

за пэў ні вае хло пец.

Ра ней Ула дзі слаў здо леў 

атры маць ва дзі цель скае па-

свед чан не ка тэ го рыі В і С ад 

ва ен ка ма та, та му яму пра па-

на ва лі пра цяг нуць ву чо бу — 

на кі роў цу-кра наў шчы ка аў-

та ма біль ных пнеў ма ко ла вых 

кра наў. Ка жа, клас на ў тым 

пла не, што заў сё ды ра бо ту 

зной дзеш — і да ход ную. Та-

му для юна ка на гра ма дзян-

цы шмат перс пек тыў, хоць і 

ў служ бе ў ар міі ён ба чыць 

свае плю сы: зар пла ту, кар'-

ер ны рост.

«У нас тут вы дат ныя і ка-

зар мен ныя, бы та выя ўмо-

вы — ня даў на ра монт быў. 

Кор мяць ня бла га. Фіз куль-

тур ныя нар ма ты вы вы кон-

ваць ня цяж ка, бо ак цэнт 

зроб ле ны на на ву чан не, 

больш ува гі ад да ец ца ін тэ-

ле кту аль на му раз віц цю», — 

рас каз вае ба ец.

Яго та ва рыш Ілья ВА НЮ-

ХІН ужо за пла на ваў, што ў 

да лей шым бу дзе пра ца ваць 

кра наў шчы ком. Ма ла ды ча-

ла век ужо двой чы ў жыц ці 

мя няў пра фе сію: пер шы раз 

ву чыў ся на аў та ме ха ні ка, 

по тым на вы мя раль шчы ка. 

Але ўсё прый шло ся не па 

ду шы. А вось кра наў шчы ком 

быць спа да ба ла ся.

«На ват з баць ка мі аб мер-

ка ваў жа дан не ўлад ка вац ца 

на гэ тую ра бо ту. Ёсць ужо і 

ва ры ян ты: на прык лад, ся бар 

у род най Рэ чы цы пра цуе ў 

кам па ніі, якая ез дзіць на 

паў ноч ныя вах ты. Там мож-

на доб ра за ра біць, па куль 

ма ла ды, на да лей шую бу ду-

чы ню», — раз ва жае ра да вы. 

Усё па він на здзейс ніц ца, бо 

най маль ні кі доб ра ве да юць: 

«вы пуск ні кі» Пе чаў — гэ та 

свое асаб лі вы знак якас ці.

Сваю дзяў чы ну Ілья ўжо 

па пя рэ дзіў, што, маг чы ма, 

да вя дзец ца цяж ка: спа чат-

ку ча каць з ар міі, по тым з 

Поў на чы. Ка ха ная ўсё зра-

зу ме ла, бо Ілья ста ра ец ца 

для бу ду чай сям'і.

Ну а па куль да дэ ма-

бі лі за цыі ёсць час, юнак 

вы ву чае во ін скія аба вяз кі 

і гра ма дзян скую спе цы яль-

насць. Ад но сі ны з хлоп ца мі 

доб рыя («На ту раль на, доб-

рыя», — удак лад няе Ілья), 

тым больш што ў ро це шмат 

хто з Го мель скай 

воб лас ці. З'я ві ла ся 

ў ра да во га і ма ра.

«Ужо ха чу хут чэй 

па спра ба ваць на 

кра не пра ца ваць, 

гэ та ў па чат ку ліс-

та па да бу дзе», — 

ча кае Ілья. Часць, 

у якой ён атрым лі-

вае пра фе сію, мае 

ча ты ры су час ныя 

кра ны, а пра ца ваць 

на іх на ву чаць у лю-

бых умо вах, на ват 

у зо не, ня бач най 

ма шы ніс ту, у кат-

ла ва не.

«Што су стра ка-

ец ца ў жыц ці, та му 

і ву чаць», — тлу ма-

чыць кур сант.

КАБ ЖЫ ЛІ 
СА МА ЛЁ ТЫ

На бе ла рус кіх аэ ра дро-

мах шмат вы пуск ні коў Вале-

рыя МЯР ГУР' Е ВА і Вя ча-

сла ва ВОЙ НА ВА. У Пе чах 

уво гу ле вы кла да юць шмат 

афі цэ раў за па су ці ў ад стаў-

цы — хто, як не яны, ве да-

юць не толь кі тэ о рыю, але і 

прак ты ку? У шко ле для на-

ву чан ня ёсць аб ста ля ва ныя 

кла сы і ра бо чыя ўзо ры тэх ні-

кі ў пар ках — усё, што вы ка-

рыс тоў ва ец ца ў жыц ці.

«Лю дзі пры хо дзяць зу сім 

роз ныя: з ся рэд няй спе цы яль-

най аду ка цы яй, з вы шэй шай. 

Та кіх, ка неш не, ма ла ва та, ха-

це ла ся б больш», — ад зна чае 

Ва ле рый Мяр гур' еў.

Ра ман СКВАР ЦОЎ з Рэ-

чы цы пас ля шко лы атры маў 
спе цы яль насць тэх ні ка-тэх-
но ла га ў га лі не ма шы на бу да-
ван ня, а пры зваў ся ў Ма чу лі-
шчы, у вай ско вую часць ВПС 
і вой скаў ППА. Атрым лі ваць 
спе цы яль нас ці кі роў цы-апе ра-
та ра аў та ма бі ляў аэ ра дром-

на га за бес пя чэн ня на кі ра ва лі 

ў 72-і АВЦ. Ака за ла ся на ват 

не вель мі скла да на, пры зна-

ец ца хло пец.

Яго та ва ры шы зга джа юц-

ца: тлу ма чаць усё на столь кі 

да ступ на, што ра за брац ца ў 

ня звык лай тэх ні цы прос та.

Ра ман з пла на мі на бу ду-

чы ню па куль не вы зна чыў ся, 

але, ка жа, мож на па спра ба-

ваць і на цы віль ны аэ ра дром 

пра ца ўлад ка вац ца. А не, дык 

«хоць у чымсь ці да дат ко ва бу-

дзеш раз бі рац ца».

ХАЙ БУ ДЗЕ 
СВЯТ ЛО

Стас КА ВА ЛЁЎ і Ула дзі-

мір БУ РА КОЎ па сяб ра ва лі, 

пры зваў шы ся на 361-ю ба зу 

ахо вы і аб слу гоў ван ня. А там 

ёсць па трэ ба ў на чаль ні ках 

элект ра стан цый сі ла вых і 

асвят ляль ных агрэ га таў, і 

хлоп цаў на кі ра ва лі ў Пе чы. 

Абод ва ме лі цы віль ную спе-

цы яль насць па моч ні ка ма-

шы ніс та цеп ла во за, ды зель-

цяг ні ка, так што і ў ву чэб цы 

хут ка ске мі лі, што да ча го.

«Не, зу сім не скла да на. 

На са мрэч, на ват бо лей ці ка-

ва ста но віц ца, ка лі ўжо неш-

та ве да еш і мо жаш ка мусь ці 

пад ка заць, па ка заць. Вы-

клад чы кі доб рыя, а яшчэ да 

кож на га з кур сан таў — ін ды-

ві ду аль ны па ды ход», — з за-

да валь нен нем зна ё мяць з 

сал дац кім жыц цём сяб ры.

Пас ля дэ мбе лю, упэў не-

ны хлоп цы, атры ма ныя ве ды 

і на вы кі вель мі да па мо гуць. 

Пры нам сі, Ста су, які мае на-

мер вяр нуц ца на сваю ра бо-

ту ў лакаматыў.

«Ды і дум кі та кой не 

бы ло, каб не іс ці ў ар мію. 

Ха це ла ся са мо му, яшчэ з 

дзя цін ства. Ну і ка лі прый-

шоў, не рас ча ра ваў ся. Гэ та 

ней кі ўрок на жыц цё. Зра зу-

меў, што на ву чыў ся ца ніць 

кож ную хві лі ну. За слу жыў 

зваль нен не, дык уз га даў, як 

да ар міі, бы вае, ля жыш на 

той ка на пе... А за раз ду ма-

еш: гэ та столь кі ўся го мож на 

па спець зра біць», — рас каз-

вае Стас.

«І ад каз насць з'яў ля ец-

ца, што не ма ла важ на», — 

да дае Ула дзі мір. А яшчэ, 

ад зна ча юць сяб ры, за тры 

ме ся цы — тэр мін, зда ец ца, 

ня доў гі — на ву чы лі ся ўза е-

ма дзе ян ню ў ка лек ты ве: дзе, 

як да ка го па ды сці, у якой сі-

ту а цыі як па сту піць.

Што да бы та вых умоў, 

дык, ка жуць, ка лек тыў у 

72-м АВЦ доб ры, ка ман дзі-

ры па-баць коў ску ста вяц-

ца, у ка зар ме ўсё аку рат-

нае, хар ча ван не пры ем нае. 

«Са ла ці кі смач нень кія», — 

асаб лі ва пад крэс лі ва юць 

хлопцы.

КА ЖАМ 
«СЛУЖ БА» — 
РА ЗУ МЕ ЕМ 
«КАМ ФОРТ»

Каб ма ла дыя ар га ніз мы 

ляг чэй адап та ва лі ся да тэр-

мі но вай служ бы, у Пе чах 

увя лі ад мыс ло вы рэ жым 

дня: ад бой і пад' ём не ў 22 

і 6 га дзін, як усю ды ў ар міі, 

а на га дзі ну паз ней. Та му 

юна кам, якія пры вык лі да 

нач ных ту со вак, мож на 

хут чэй звык нуц ца з рэ жы-

мам.

Вы пуск ні кі 320-й шко лы 

пад рых тоў кі спе цы я ліс таў 

ін жы нер ных вой скаў і вой-

скаў ра ды я цый най, хі міч най 

і бія ла гіч най аба ро ны, Ва ен-

на-па вет ра ных сіл і вой скаў 

про ці па вет ра най аба ро ны 

ка рыс та юц ца по пы там на 

гра ма дзян скім по лі дзей-

нас ці, бо ма юць прак тыч-

ны до свед стра поў кі, пе ра-

мя шчэн ня, за бес пя чэн ня 

жыц ця дзей нас ці ў роз ных 

умо вах.

«У нас штуч ны та вар», — 

га на рыц ца бай ца мі на-

мес нік ка ман дзі ра час ці 

Аляк сандр ПАР ЦЯН КА. Ён 

зна ё міць з сіс тэ май ві дэа на-

зі ран ня, які дзей ні чае ва ўсіх 

па мяш кан нях, акра мя пры бі-

раль ні. Тут усё — пад кант-

ро лем. Ве да юць пра гэ та і 

са мі хлоп цы, і іх баць кі.

«Ка лі ў ма ці ён адзі ны, то 

ў нас — сот ня. За кож ным 

пры гля да ем», — ка жа Аляк-

сандр Пар цян ка. Ка ман дзі-

ры рот, уз во даў рэ гу ляр на 

тэ ле фа ну юць баць кам, па-

ве дам ля юць аб пос пе хах 

сы ноў, ці ка вяц ца ста но ві-

шчам у сям'і, кант ра лю юць 

пе ра мя шчэн ні сал дат пад-

час зваль нен ня.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Фо та аў та ра.
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Я Ў СТРО ПАЛЬ ШЧЫ КІ 
ПАЙ ШОЎ БЫ... У АР МІІ НА ВУ ЧАЦЬ!
У 72-м аб' яд на ным ву чэб ным цэнт ры юна кі атрым лі ва юць 
спе цы яль нас ці, якія спат рэ бяц ца і ў цы віль ным жыц ці

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

Вы клад чык Ва ле рый МЯР ГУР' ЕЎ пра вя рае ве дан не кур сан там ма ке та аэ ра дро ма.

Ула дзі мір БУ РА КОЎ і Стас КА ВА ЛЁЎ. На служ бу — з усмеш кай.

Ра ман СКВАР ЦОЎ раз горт вае ўста ноў ку пра вер кі гід ра сіс тэм.


