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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Пер шае сур' ёз нае «ба я вое хры-
шчэн не» на шы хлоп цы і дзяў ча ты 
атры ма лі ў маі 2015 го да ў Ка за ні, 
на чэм пі я на це WоrldSkіlls для кра ін 
СНД, дзе яны за ва я ва лі ад ну за-
ла тую ўзна га ро ду і 16 ся рэб ра ных 
ме да лёў. А ў жніў ні на ша мо ладзь 
прад стаў ля ла на цы я наль ную сіс-
тэ му пра фе сій най аду ка цыі на су-
свет ным чэм пі я на це ў Бра зі ліі, дзе 
за пе ра мо гу зма га лі ся 1200 удзель-
ні каў з 63 кра ін. 

Бе ла рус кая збор ная ў скла дзе 17 
ча ла век спа бор ні ча ла ў 15 кам пе-
тэн цы ях. Пры пад вя дзен ні вы ні каў 
прэзідэнт ар га ні за цыі WоrldSkіlls 
Іntеrnаtіоnаl Сай ман Барт лі за явіў, 
што ў гіс то рыі ру ху WоrldSkіlls не 
бы ло вы пад ку, каб кра і на, якая 
толь кі што да лу чы ла ся да спа бор-
ніц тваў, ад ра зу здзейс ні ла ма гут ны 
ры вок і тра пі ла ў «топ» пе ра мож-
цаў. Так, на п'е дэс тал мы хоць і не 
«ўско чы лі», але, па мер ка ван ні ар-
га ні за та раў, гэ та быў са мы па спя-
хо вы старт кра і ны, якая толь кі да-
лу чы ла ся да ру ху WоrldSkіlls за ўсе 
га ды пра вя дзен ня спа бор ніц тваў: 
мы апы ну лі ся ў цвёр дай ся рэ дзі-
не ва ўсіх кам пе тэн цы ях. Больш за 
тое, за ва я ва лі два ме да лі. Іх на зы-
ва юць «ме да ля мі вы дат ні ка». Але 
на анг лій скай мо ве наз ва ўзна га-
ро ды гу чыць як Mеdаl оf Ехсеllеnсе 
— ме даль дас ка на лас ці або пе ра-
ва гі (іх вы да ва лі ўдзель ні кам чэм-
пі я на ту, якія на бра лі 500 і больш 
ба лаў, але не бы лі ўзна га ро джа ны 
за ла тым, ся рэб ра ным ці брон за-
вым ме да лём).

СТАН ДАР ТЫ 
ЗАЎТ РАШ НЯ ГА ДНЯ

— Ка лі мы да лу ча лі ся да ру ху 
WоrldSkіlls, ка за лі што для нас 
гэ та вы дат ная маг чы масць зве-
рыць га дзін ні кі ў сіс тэ ме пра фе-
сій най аду ка цыі. І што па ка заў 
га дзін нік? Ці кан ку рэн та здоль-
ныя на шы спе цы я ліс ты?

— Вяр та ю чы ся да Бра зі ліі, ха чу 
ад зна чыць, што на ву чэн ка Мінс-
к ага пра фе сій на-тэх ніч на га ка ле-
джа швей най вы твор час ці Воль га 
За крэў ская, якая вы сту па ла ў кам-
пе тэн цыі «Ды зайн адзен ня», пе ра-
маг ла ў спа бор ніц твах ды зай не раў 
най леп шых еў ра пей скіх школ. А 
кан ды тар Ма рыя Куш від ста ла 
дру гой у Еў ро пе, яна апя рэ дзі ла 
па ба лах італь ян цаў і аў стрый цаў 
— пры зна ных ва ўсім све це кан-
ды та раў, са сту піў шы толь кі фран-
цу зам, якія ў вы ні ку за ня лі дру гое 
мес ца ў све це (у Ма рыі бы ло шос-
тае мес ца).

Уво гу ле, пра фе сій ныя стан дар-
ты WоrldSkіlls — гэ та стан дар ты 
заўт раш ня га дня. Для пры кла ду, 
му ляр, яко га рых ту юць у на шых 
пра фе сій на-тэх ніч ных уста но вах, 
вы кон вае тры-ча ты ры ві ды ра -
бот, а па па тра ба ван нях WоrldSkіlls 
кам пе тэн цыі му ля ра больш шы ро-
кія — гэ тыя спе цы я ліс ты па він ны 
вы кон ваць так са ма арач ныя і пяч-
ныя ра бо ты. Цы руль нік па ві нен 
быць уні вер саль ным май страм: 
ра біць і жа но чыя, і муж чын скія, і 
дзі ця чыя стрыж кі. Звар шчык — ве-
даць ча ты ры ві ды звар кі, а не ад-
ну-дзве. А кан ды тар — пра ца ваць 
з ша ка ла дам, ра біць з яго цу кер кі
руч ной ра бо ты

Су свет нае пер шын ство — гэ та 
свое асаб лі вы вы клік для на цы-
я наль най сіс тэ мы пра фе сій най 
аду ка цыі, па коль кі па тэн цы яль-
ныя ін вес та ры ацэнь ва юць перш-
на перш на шу кра і ну. Для та го, каб 
вы пус каць кан ку рэн та здоль ную на 
знеш ніх рын ках пра дук цыю, па тра-
бу юц ца не толь кі су час ныя тэх на ло-
гіі, але і спе цы я ліс ты са май вы со-

кай ква лі фі ка цыі, якія змо гуць пра-
ца ваць на су час ным аб ста ля ван ні.
 А каб зра зу мець, на коль кі кам пе-
тэн цыі, які мі ва ло да юць на ву чэн цы 
і вы пуск ні кі на шых уста ноў аду ка-
цыі, ад па вя да юць су свет ным стан-
дар там пад рых тоў кі спе цы я ліс таў, 
мы па він ны вы ка рыс тоў ваць між на-
род ныя ін ды ка та ры якас ці.

WоrldSkіlls — прос та ідэа льная 
пля цоў ка для аб ме ну ве да мі, во-
пы там і най леп шы мі прак ты ка мі 
ўдас ка на лен ня сіс тэ мы пад рых-
тоў кі кад раў. Мы атры ма лі до ступ 
да са мых су час ных ква лі фі ка цый 
і ба чым, ку ды нам вар та ру хац ца, 
каб на шы на ву чэн цы, ма ла дыя ра-
бо чыя ад па вя да лі вы клі кам су час-

нас ці. Па тра бу ец ца больш гнут кая, 

больш пра ду ма ная су вязь з ра бо та-

даў ца мі, якія па він ны быць не толь кі 

спа жыў ца мі кад раў, але са ўдзель-

ні ка мі аду ка цый на га пра цэ су. Аб-
ві на ва чан ні ў тым, што сіс тэ ма 
аду ка цыі не па спя вае за рын кам 
пра цы, што яна кан сер ва тыў ная, 
не спра вяд лі выя. Прос та ў нас не 

заў сё ды ёсць до ступ да ін фар ма цыі 

пра тое, што ад бы ва ец ца ў рэ аль-

ным сек та ры эка но мі кі, якая но вая 

тэх на ло гія з'я ві ла ся. Та му ра бо та-
даў цы па він ны быць у звяз цы з 
ты мі, хто рых туе для іх кад ры, 

удзель ні чаць у фар мі ра ван ні ма тэ-

ры яль на-тэх ніч най ба зы і фі нан са-

ван ні ўста ноў аду ка цыі.

Сён ня ўсе, у тым лі ку і вы со ка-

раз ві тыя кра і ны све ту, шу ка юць 

ад ка зы на ад ны і тыя ж пы тан ні. 

Пры су час ным імк лі вым раз віц ці 

тэх на ло гій па якіх пра фе сі ях трэ ба 

ву чыць і як гэ та ра біць? На дум-

ку мно гіх спе цы я ліс таў, дзе ці, якія 
сён ня ідуць у шко лу, бу дуць пра-
ца ваць па пра фе сі ях, якіх па куль 
яшчэ не іс нуе. Апош нім ча сам ся-

мі міль ны мі кро ка мі раз ві ва юц ца 

тэх на ло гія да поў не най вір ту аль най 

рэ ча іс нас ці, ін тэр нэт рэ чаў. Пры-

вя ду адзін факт, які, на пэў на, ма-

ла хто ве дае. Бе ла рус кі «Бе лАЗ» 

ука ра ніў тэх на ло гію, якая да зва ляе 

з Жо дзі на кант ра ля ваць са ма зва-

лы, што бе га юць па ўсім све це. 

На прык лад, мож на ў лю бы мо мант 

да ве дац ца пра ціск у шы нах 

«Бе лА За», што пра цуе ў кар' е ры на

аф ры кан скім кан ты нен це. Для ча-

го гэ та зроб ле на? Каб уба чыць, як 

экс плу а ту ец ца аў та ма біль і свое-

ча со ва за бяс пе чыць яго аб слу гоў-

ван не. Гэ та сэр віс най вы шэй ша га 

ўзроў ню, ка лі вы твор ца дак лад на 

ве дае, што ад бы ва ец ца з кож най 

адзін кай вы раб ле най ім пра дук цыі 

і мо жа апе ра тыў на на гэ та ад рэ-
ага ваць.

Сён ня ўжо з'яў ля юц ца бес пі-
лот ныя аў та ма бі лі. З'я ві ла ся так сі 
UBЕR. Ра ней ся дзе лі апе ра та ры і 
пры ма лі за ка зы, а ця пер па срэд нік 
знік: ёсць спа жы вец і ёсць вы ка-
наў ца. На ступ ны крок — знік нуць 
і кі роў цы. Але ўзні кае цал кам за-
ка на мер нае пы тан не: а чым жа 

бу дуць зай мац ца лю дзі? Кад ры 
па він ны сы хо дзіць у сфе ру пра ек та-
ван ня і пра гра ма ван ня. Хтось ці па-
ві нен вы раб ляць тыя ж бес пі лот ныя 
транс парт ныя срод кі, за бяс печ ваць 
іх тэх ніч нае аб слу гоў ван не, су пра-
ва джэн не, та му ква лі фі ка цыя ра бо-
чых па він на быць на мно га вы шэй-
шая, чым сён ня.

УКЛАС ЦІ СЯ Ў ШЭСЦЬ 
ГА ДЗІН

— А ча му спа бор ніц твы 
WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl на зы ва-
юць чэм пі я на там ра бо чых пра-
фе сій, хоць у іх удзель ні ча юць 
і прад стаў ні кі вы шэй шай шко-
лы?

— Трэ ба ады хо дзіць ад стэ рэа-
ты па, што су час ны ра бо чы — той, 
хто прос та кру ціць гай кі. Гэ та эру-
дзі ра ва ны, вы со ка ква лі фі ка ва ны 
спе цы я ліст, які, акра мя пра фе сій-
ных ве даў, па ві нен ва ло даць спе-
цы фіч ны мі на вы ка мі ў су меж ных 
га лі нах, у тым лі ку раз бі рац ца ў 
ін фар ма цый ных тэх на ло гі ях, ро ба-
та тэх ні цы і г.д. Нам уво гу ле трэ ба 
ады хо дзіць ад па няц цяў «ра бо чы», 
«тэх нік» і «ін жы нер». Мя жа па між 
ра бо чым і ін жы не рам усё больш 
раз мы ва ец ца. Для та го, каб пра-
ца ваць на су час най тэх на ла гіч най 
лі ніі, ужо не да стат ко ва на яў нас ці 
на ват ся рэд няй спе цы яль най аду ка-
цыі. За каз чы кі кад раў на стой ва юць 
на тым, што ў су вя зі з шы ро ка маш-
таб най ма дэр ні за цы яй у пра мыс ло-
вас ці ім па тра бу юц ца спе цы я ліс ты, 
якія ва ло да юць ад на ча со ва не каль-
кі мі кам пе тэн цы я мі, мо гуць не толь-
кі вы кон ваць пэў ныя апе ра цыі на 
аб ста ля ван ні, але і аб слу гоў ваць 
яго. Сён ня то кар, які пра цуе на су-
час ным стан ку з ліч ба вым пра грам-
ным кі ра ван нем, у ад ной асо бе і 
тэх но лаг, і на лад чык, і апе ра тар,
які кант ра люе пры ла ду. А ме ха-
т ро нік — спе цы я ліст-ды яг нос тык, 
які мо жа вы зна чыць ня спраў насць 
ме ха ніз ма і пра вес ці дроб ны ра-
монт: ён ве дае і ме ха ні ку, і пнеў-
ма ты ку, і элект ро ні ку...

На між на род ных спа бор ніц твах у 
кам пе тэн цы ях «Фрэ зер ныя ра бо ты» 
і «Та кар ныя ра бо ты» кан кур сан ты 
атрым лі ва юць да стат ко ва скла да-
ны чар цёж дэ та лі: ад іх па тра бу ец-
ца ства рыць 3D-ма дэль, рас пра ца-
ваць тэх на ла гіч ны марш рут вы ра бу 
дэ та лі, на пі саць пра гра му, по тым 
па да браць і зман ці ра ваць ін стру-
мент на стан ку і вы ра біць дэ таль. 
Ра ней гэ та вы кон ва лі тры спе цы-
я ліс ты: тэх но лаг пі саў пра гра му і 
тэх на ла гіч ны марш рут, на лад чык 
зай маў ся на лад кай, а апе ра тар вы-
кон ваў ра бо ту не па срэд на на стан-
ку. І па тра ба ва ла ся для гэ та га 5—7 
дзён. А на чэм пі я на це све ту да ец ца 
ўся го 6 га дзін. Лі чыц ца, што ква-
лі фі ка ва ны спе цы я ліст па ві нен за 
гэ ты час спра віц ца з па стаў ле най 
за да чай.

На су свет ным пер шын стве прад-
стаў ле ны і та кія кампетэнцыі, як 

«Ма біль ная ро ба та тэх ні ка», «Тэх-
ніч нае пра ек та ван не САD», «Пра-
грам нае за бес пя чэн не для біз не-
су», «Элект ро ні ка», «Ка бель ныя 
ін фар ма цый ныя сет кі» — у нас гэ та 
ўзро вень вы шэй шай аду ка цыі.

У су свет на га ру ху WоrldSkіlls 
ёсць дэ віз «Удас ка наль вай свет 
пра фе сій ны мі на вы ка мі». У Ра сіі 
на цы я наль ны чэм пі я нат WоrldSkіlls 
на зы ва ец ца «Ма ла дыя пра фе сі я на-
лы». Нам так са ма трэ ба па ду маць 
над улас ным брэн дам. Па тра бу ец ца 
цэнт раль ная ідэя, якая ад люст роў-
ва ла б усю спе цы фі ку і важ насць 
для нас гэ та га ру ху. Па няц це «ра-
бо чая пра фе сія», як і стаў лен не 
да яе прад стаў ні коў трэ ба «пе ра-
за гру зіць». Бу дзем удзяч ныя ўсім 
за крэ а тыў ныя ідэі!

НА ШЫ ШАН ЦЫ
— Ві да воч на, што пад рых тоў-

ка ка ман ды для ўдзе лу ў спа бор-
ніц твах у Абу-Да бі — спра ва не 
менш сур' ёз ная, чым пад рых тоў-
ка алім пій цаў...

— У Аб' яд на ных Араб скіх Эмі-
ра тах бу дуць прад стаў ле ны 68 кра-
ін, удзель ні кі з якіх вы сту пяць па 
52 кам пе тэн цы ях. Пла ну ец ца, што 
бе ла ру сы бу дуць прад стаў ле ны ў 
27. Да тых кам пе тэн цый, у якіх мы 
вы сту па лі ў Бра зі ліі, да да лі ся та кія, 
як «Аб лі цо вач ныя ра бо ты», «Вы -
раб мэб лі», «Зва рач ныя ра бо ты», 
«Су хое бу даў ніц тва», «Вэб-ды-
зайн» і ін шыя. Але за ўва жу, што 
коль касць кам пе тэн цый, у якіх бу-
дзе вы сту паць тая ці ін шая кра і на, 
не за ле жыць ні ад яе па ме раў, ні 
ад коль кас ці на сель ніц тва. Адзі ны 
кры тэ рый — гэ та пры яры тэт насць 
раз віц ця тых ці ін шых сек та раў эка-
но мі кі. Мы вы бі ра ем тое, што важ-
на, у пер шую чар гу, для раз віц ця і 
па шы рэн ня экс парт ных маг чы мас-
цяў бе ла рус кай эка но мі кі.

Над пад рых тоў кай удзель ні каў 
збор най да су свет на га чэм пі я на ту 
пра цу юць сён ня леп шыя пе да го гі і 
экс пер ты кра і ны пад кі раў ніц твам 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі і на цы я наль-
на га апе ра та ра WSІ — Рэс пуб лі кан-
ска га ін сты ту та пра фе сій най аду ка-
цыі. Пры цяг ва юц ца і між на род ныя 
экс пер ты.

Мы не ўпус ці лі маг чы масць і паў-
дзель ні ча лі сё ле та ў двух буй ных 
між на род ных чэм пі я на тах. У Крас-
на да ры ў рам ках V на цы я наль на га 
чэм пі я на ту «Ма ла дыя пра фе сі я-
на лы — 2017» (WоrldSkіlls Russіа) 
ад быў ся чэм пі я нат кра ін — чле наў 
Еў ра зій скай пра сто ры. Там на-
цы я наль ная збор ная Бе ла ру сі
за ва я ва ла 2 за ла тыя ме да лі, 
21 ся рэб ра ны і 6 брон за вых ме да -
лёў. Леп шым у кам пе тэн цыі «Вы-
твор часць мэб лі» стаў дру га курс нік 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэх на ла-
гіч на га ўні вер сі тэ та Іван Скорб. А ў 
кам пе тэн цыі «Тэх на ло гія мо ды» — 
на ву чэн ка Гро дзен ска га ка ле джа 
тэх ні кі, тэх на ло гіі і ды зай ну Воль га 
Куш нер.

А ў чэр ве ні 18 на шых хлоп цаў і 
дзяў чат пры ня лі ўдзел у між на род-
ным чэм пі я на це Сhіnа Іntеrnаtіоnаl 
Skіlls Соmреtіtіоn 2017 (СІSС), які 
прай шоў у двух кі тай скіх га ра-
дах — Шан хаі і Су чжоў з удзе лам 
прад стаў ні коў з 35 кра ін. Та кі да-
лё кі шлях на ўсход пе ра адо ле-
лі ўдзель ні кі на шай збор най, каб 
пра дэ ман стра ваць сваё пра фе сій-
нае май стэр ства ў 15 кам пе тэн цы-
ях. За ўва жу, што Кі тай да лу чыў ся 
да між на род на га ру ху WоrldSkіlls 
Іntеrnаtіоnаl у 2010 го дзе і прэ тэн-
дуе на пра вя дзен не 46-га чэм пі я-
на ту све ту WоrldSkіlls Соmреtіtіоn у 
2021 го дзе ра зам са Швей ца ры яй.

За дан ні на спа бор ніц твах бы лі 
на блі жа ны да між на род ных, але 
на вы ка нан не іх бы ло да дзе на 
менш ча су. Да рэ чы, усе бе ла рус-
кія ўдзель ні кі вы сту пі лі ў Кі таі да-
во лі ўда ла. На цы я наль ная збор ная 

за ва я ва ла «се раб ро», «брон зу» і 
два ме да лі Mеdаllіоn оf Ехсеllеnсе. 
Ся рэб ра ным пры зё рам у кам пе-
тэн цыі «Цы руль ніц кае мас тац тва» 
ста ла На дзея Каш ця лян, на ву чэн-
ка Брэсц ка га дзяр жаў на га ка ле джа 
сфе ры аб слу гоў ван ня. Сту дэн ты 
Брэсц ка га дзяр жаў на га тэх ніч на-
га ўні вер сі тэ та Аляк сандр Мац вяй-
чук і Анд рэй Час лоў за ня лі трэ цяе 
мес ца ў кам пе тэн цыі «Ма біль ная 
ро ба та тэх ні ка». Уя ві це са бе, у нас 
гэ та кам пе тэн цыя яшчэ не толь кі 
не ўка ра ня ец ца, а ўво гу ле толь кі 
па чы нае агуч вац ца, і гэ та той вы па-
дак, ка лі сіс тэ ма пра фе сій най аду-
ка цыі апя рэдж вае за каз у ад па вед-
ных спе цы я ліс тах. А ў кам пе тэн цыі 
«Ме хат ро ні ка» мы хоць і не за ня лі 
пры за вое мес ца, але па кі ну лі зза ду 
ўсе еў ра пей скія кра і ны, у тым лі ку 
і Гер ма нію, якая ўвя ла гэ ту спе цы-
яль насць пер шай яшчэ больш як 
дзе сяць га доў та му.

Па вы ні ках удзе лу на шых кан-
кур сан таў у спа бор ніц твах у Ра сіі 
і Кі таі быў ска рэк ці ра ва ны склад 
на шай на цы я наль най збор най у 
Абу-Да бі. Му шу кан ста та ваць, што 
не заў сё ды пе ра мож ца на цы я наль-
на га пер шын ства аў та ма тыч на 
трап ляе на між на род ны ўзро вень. 
Чэм пі я нат све ту і на цы я наль ны 
чэм пі я нат раз дзя ляе ад рэ зак пра-
цяг лас цю больш як год. І за гэ ты 
час хтось ці эма цы я наль на вы га рае, 
сы хо дзіць з дыс тан цыі, а мы мо жам 
уба чыць, што з'я ві ла ся но вая «зо-
рач ка», якая ва ло дае шан ца мі на 
пе ра мо гу. Та му да спа бор ніц тваў 
рых ту юц ца па ра лель на заў сё ды не-
каль кі ча ла век.

Яшчэ адзін аба вяз ко вы пункт 
пад рых тоў кі — сва бод нае ва ло-
дан не анг лій скай мо вай, пры чым 
пра фе сій най лек сі кай, каб вы-
клю чыць па срэд ні ка-пе ра клад-
чы ка на кон курс най пля цоў цы. 
Для нас гэ та быў моц ны сіг нал: трэ-
ба пе ра гля даць па ды хо ды да вы-
ву чэн ня за меж най мо вы, каб яно 
ме ла больш пры клад ны ха рак тар. 
Усіх удзель ні каў на шай збор най мэ-
та на кі ра ва на рых ту юць вы пуск ні кі 
Мінск ага дзяр жаў на га лінг віс тыч-
на га ўні вер сі тэ та, якія за прай шоў-
шы пас ля чэм пі я на ту ў Бра зі ліі час 
так са ма вель мі моц на пра су ну лі ся ў 
за сва ен ні тэх ніч най тэр мі на ло гіі.

— А як склад ва ец ца пра фе сій-
ная кар' е ра ва ўдзель ні каў па пя-
рэд ня га чэм пі я на ту све ту?

— Ад ра зу пас ля спа бор ніц тваў 
не каль кі прад пры ем стваў ста лі 
ў чар гу за на шы мі ста ноч ні ка мі. 
Воль га За крэў ская, якую я згад-
ваў вы шэй, за ста ла ся пра ца ваць 
май страм у сва ёй на ву чаль най 
уста но ве. Фак тыч на яна пе рай-
шла на трэ нер скую ра бо ту, і ця пер 
яе до свед вель мі за па тра ба ва ны 
ў пад рых тоў цы на шых но вых кан-
кур сан таў. А Мі кі та Цвят коў, яко му 
ў Бра зі ліі кры шач ку не па шан ца-
ва ла з «за мор скай» буль бай, стаў 
шэф-по ва рам рэ ста ра на ў Ма гі-
лё ве, і, на коль кі я ве даю, мес ца ў 
гэ тай уста но ве трэ ба бра ні ра ваць 
за га дзя.

Ха чу да даць, што ў чэр ве ні ў Са-
ве це Мі ніст раў на шай кра і ны ад-
бы ла ся су стрэ ча прэм' ер-мі ніст ра 
Анд рэя Ка бя ко ва з прад стаў ні ка мі 
сіс тэ мы аду ка цыі, на якой аб мяр-
коў ва лі ся да лей шыя шля хі раз-
віц ця ў Бе ла ру сі ру ху WоrldSkіlls. 
І там бы ло да ру ча на раз гле дзець 
маг чы масць пра да стаў лен ня пе ра-
мож цам спа бор ніц тваў WоrldSkіlls 
ільгот пры ўмо ве іх па ступ лен ня на 
больш вы со кі ўзро вень на ву чан-
ня, та кіх, якія пра да стаў ля юц ца, 
на прык лад, пе ра мож цам алім пі яд 
па ву чэб ных дыс цып лі нах ці пе ра-
мож цам спар тыў ных спа бор ніц-
тваў. Упэў не ны, што гэ та бы ло б 
спра вяд лі вым.

Гу тар ку вя ла 
На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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