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Быць ад ной кры віБыць ад ной кры ві

Ма ла дыя ім ёныМа ла дыя ім ёны

Не ча ка на!Не ча ка на!

«НЕ ЖА НО ЧАЯ» 
СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НАСЦЬ,

або Як дзяў чы на ста ла... ме хат ро ні кам

ЧА МУ МЫ «ХВА РЭ ЕМ» 
БЕЗ «ЛАЙ КАЎ»

Да сле да ван не «Па ка лен не «Z» у пы тан нях і 
ад ка зах» бы ло прад стаў ле на пад час на ву ко ва га 
стэн да па, ар га ні за ва на га для на ву чэн цаў про філь-
ных пе да га гіч ных кла саў у Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
пе да га гіч ным уні вер сі тэ це. У фо ку се ўва гі стар ша-
клас ні каў апы ну лі ся праб ле мы су час на га дзі ця ці, 
якія, на дум ку іх са міх, з'яў ля юц ца на сён няш ні дзень 
най больш ак ту аль ны мі. Фак тыч на на ву ко вы Stand 
Up пра цяг нуў се рыю па дзей для на ву чэн цаў пе да-
га гіч ных кла саў двух па пя рэд ніх га доў — рэс пуб лі-
кан ска га кон кур су «Бу ду чыя пе да го гі — пра шко лу 
бу ду чы ні» і фар сайт-фо ру му «Бу ду чыя пе да го гі — 
аб тэх на ло гі ях пад рых тоў кі пе да го га». Вы ні кі сва іх 
да сле да ван няў трэ ба бы ло прад ста віць мак сі маль на 
прос тай і зра зу ме лай мо вай, дас ціп на і за хап ляль на, 
і ўклас ці ся ў шэсць-сем хві лін. Уся го для ўдзе лу ў 
стэн да пе бы ло па да дзе на больш як 40 за явак, але 
на воч ны этап тра пі лі толь кі 15 пра ек таў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Праз паў та ра ме ся ца пас ля на цы я наль на-

га ад бо ру на «Еў ра ба чан не» ўжо, зда ец ца, 

усе атры ма лі ад ка зы на конт прад стаў ні цы 

Бе ла ру сі — што гэ та за дзяў чын ка, дзе яна 

жы ве, хто яе та та і ўсё та кое. Та му мы вы-

ра шы лі абы сці ся без ба наль ных пы тан няў 

і па ці ка віц ца ў Зі на і ды Куп ры я но віч (спя-

вач ка ЗЕ НА) і част ко ва ў Аляк санд ра, яе 

баць кі і ды рэк та ра, як 16-га до вая ар тыст ка 

су мя шчае пад рых тоў ку да кон кур су і ву чо-

бу ў гім на зіі, у чым ба чыць сак рэт пос пе ху 

і як ста віц ца да кан ку рэн таў. Тым больш 

што за гэ ты ме сяц з бу ду чы мі са пер ні ка мі 

па еў ра ві зій най сцэ не ЗЕ НА су стра ка ла ся 

ўжо двой чы: на тра ды цый най і са май вя-

лі кай pre party ў Амстэр да ме і лі та раль на 

ўчо ра — у Маск ве.

— Кан цэрт у Амстэр да ме — гэ та бы ло кру-

та! — не стрым лі вае эмо цый спя вач ка. — Я па-

бы ва ла ў гэ тым го ра дзе ўпер шы ню, і гэ та быў 

клас ны во пыт і па да рож жа, і твор ча га пра цэ-

су. Эмо цыі — прос та су пер, вель мі цёп лы, ней кі 

ўтуль ны го рад, і лю дзі вель мі пры яз ныя, як дэ-

ле га цыі, так і ў прын цы пе ўсе су стрэч ныя. Чаты-

ры ты ся чы гле да чоў, ар тыс ты з 27 кра ін, жы вы 

гук, шы коў ная за ла, мы з усі мі пе ра зна ё мі лі ся 

і за вя за лі цёп лыя ста сун кі. Мне ці ка ва бы ло па-

трэ ні ра ваць сваю анг лій скую мо ву, па коль кі на 

кон кур се трэ ба раз маў ляць па ста ян на і сва бод на. 

Асаб лі ва па сяб ра ва лі з прад стаў ні ка мі Із ра і ля і 

Іс па ніі. На огул, у мя не пес ні амаль усіх удзель ні-

каў ёсць у плэй-ліс це, не ка то рыя пе ра слу хоў ваю 

шмат ра зо ва. У Маск ве кры ху ін шая ат мас фе ра, 

бо рус ка моў ныя слу ха чы, шмат зна ё мых — але 

про ма-ве ча рын ка атры ма ла ся так са ма кру тая!

На огул, гра фік у ар тыст кі вель мі на сы ча ны: 

пас ля зды мак ві дэа ві зі тоў кі ў Тэль-Аві ве па ча ла ся 

ра бо та над клі пам, а па ра лель на — рэ пе ты цыі, 

за ня ткі з пе да го гам па ва ка ле і ха рэо гра фам, вы-

ступ лен ні на роз ных пля цоў ках. «Ці не скла да на 

су мя шчаць ву чо бу і пад рых тоў ку да кон кур су? 

Нар маль на, па коль кі я зна хо джу ся на да маш нім 

на ву чан ні і ма гу кан суль та вац ца з вы клад чы ка мі 

дыс тан цый на, праз ін тэр нэт. Дый на стаў ні кі пад-

трым лі ва юць, да па ма га юць за свой ваць ма тэ ры ял, 

каб я не ад ста ва ла (пас ля пе ра мо гі ў на цы я наль-

ным ад бо ры Зі на пе ра вя ла ся з мас коў ска га кі на-

ка ле джа зноў у 36-ю мін скую гім на зію, дзе ву чы ла-

ся ра ней, і мае ся рэд ні бал вы шэй шы за 9. — Аўт.). 

А ад сцэ ны я на огул не стам ля ю ся, мне ўсё гэ та 

па да ба ец ца: вы ступ лен ні, му зы ка, тан цы, ка ме ры, 

за ку ліс се, зна ём ствы з но вы мі людзь мі».

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Ня гле дзя чы на свой 18-га до вы ўзрост, 

Аляк санд ра КУР НЕ ВІЧ ужо мае сур'-

ёз ны за ня так у жыц ці. Яна ву чыц ца ў 

Мін скім ка ле джы элект ро ні кі па спе-

цы яль нас ці «Ме хат ро ні ка. Ра бо та з 

тэх ні кай» на трэ цім кур се і, да рэ чы, 

з'яў ля ец ца пер шай дзяў чы най, якая 

па сту пі ла на яе. Ці ка ва, праў да? Аляк-

санд ра мо жа ад ра ман та ваць фен або 

на ла дзіць ра бо ту ме ха ніз маў аў та ма-

бі ля, зра біць ды яг нос ты ку па ла ма на-

га ха ла дзіль ні ка або кам п'ю та ра. Якія 

яшчэ за хап лен ні ма юц ца ў Са шы, чы-

тай це ў на шым ін тэр в'ю.

— Ма ма заў сё ды ха це ла, каб я ста ла 

мас тач кай або ды зай не рам, та му га да ва ла 

мя не твор чым дзі цем: ва дзі ла на роз ныя 

кур сы па жы ва пі се, ка за ла, што ме на ві та 

гэ тая спра ва ста не для дач кі пры зван нем. 

Але праз не ка то ры час я ад чу ла, што ўсё 

тое — не для мя не, — пры гад вае су раз-

моў ні ца. — У дзя вя тым кла се на ўрок па 

праф ары ен та цыі да нас у шко лу прый шлі 

вы клад чы кі з ка ле джа элект ро ні кі і рас ка-

за лі пра пе ра ва гі на ву чан ня ў іх. Ка лі пе ра-

ліч ва лі ўсе спе цы яль нас ці, мя не за ці ка ві ла 

толь кі ме хат ро ні ка. Але быў ма лень кі ню-

анс — на ёй ву чы лі ся ад ны хлоп цы. Маг-

чы ма, для ка гось ці з дзяў чат та кі рас клад 

пра гу чаў бы свое асаб лі вым пры су дам, але 

толь кі не для мя не. З дзя цін ства па да ба ла-

ся ба віць воль ны час з баць кам у га ра жы, 

раз бі ра ю чы роз ныя элект ра пры бо ры, та му, 

нядоў га ду ма ю чы, вы ра шы ла па сту паць на 

ня зве да ную, але ці ка вую для мя не спе цы-

яль насць. Ад нак сяст ра на ста я ла кі нуць гэ-

тыя дум кі і пай сці ву чыц ца на ар хі тэк та ра. 

Пад даў шы ся ўга во рам, вы тры ма ла толь кі 

да пер шых эк за ме наў — больш не змаг ла. 

З дры жа чы мі ка лен ка мі па да ла да ку мен-

ты ў ка ледж элект ро ні кі. Вель мі па ку та ва-

ла, бы лі дум кі: «Мо жа гэ та не для мя не?», 

«А што, ка лі не атры ма ец ца?».

Пе ра жы ван ні Аляк санд ры бы лі 

да рэм ныя, яна з лёг кас цю па сту пі-

ла на жа да ную спе цы яль насць. Але 

пас ля ўзнік ла ін шая на го да для хва-

ля ван ня — ста сун кі з гру пай...

— Шчы ра ка жу чы, я бы ла ўпэў-

не ная, што ад ра зу знай ду агуль ную 

мо ву з 27 хлоп ца мі. Як я па мы ля ла-

ся! Яны не ве да лі, як ся бе па во дзіць. 

Жар та ва лі, га ва ры лі, што мне тут ра-

біць ня ма ча го. Вы клад чы кі ка ле джа 

спа чат ку так са ма здзіў ля лі ся, пра па-

ноў ва лі пе ра вес ці ся на ін шую спе цы-

яль насць. Але ка лі зра зу ме лі, што я 

стаў лю ся да ву чо бы сум лен на, пад-

тры ма лі, — га во рыць Аляк санд ра.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

«Ад сцэ ны «Ад сцэ ны 
не стам ля ю ся!»не стам ля ю ся!»

ЗЕ НА:

Ці мож на 
зра зу мець 
«ліч ба вае 
пле мя»?

«Маё дзі ця, се дзя чы за кам п'ю-

та рам, ад на ча со ва кан так туе ў 

ча це, слу хае плэ ер, спам поў вае 

му зы ку, пры гэ тым спра буе ра-

біць да маш няе за дан не, а яшчэ 

п'е сок і жуе бу тэрб род. Ну як 

гэ та мо жа не раз драж няць?» 

Зна ё мая сі ту а цыя, праў да, як 

для баць коў, так і для пад лет-

каў? Пер шыя злу юц ца, а дру-

гія — па чу ва юц ца аб са лют на 

кам форт на ў сва ім ася род дзі.

«Мы, прад стаў ні кі ліч ба ва га 

пле ме ні, мо жам яшчэ больш 

і здоль ныя на боль шае. Нам 

трэ ба па спець мно гае ўба чыць, 

зра біць і на мно гае ад рэ ага ваць. 

Па да ро зе ад па душ кі да зуб ной 

шчот кі мы па спя ва ем ад пра віць 

40 па ве дам лен няў» — па ры ру-

юць «зэ ты». Гэ та тыя, хто на ра-

дзіў ся пас ля 2003 го да...
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