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Тых, хто прый шоў па гля дзець 

на пра фе сi я на лаў сва ёй спра вы 

ў кон курс ныя днi, бы ло ня ма ла. 

Яно i ня дзiў на, мо ла дзi бы ло 

што па ка заць: тут май стра ва лi 

мэб лю, шту ка ту ры лi, шы лi, га-

та ва лi, ра бi лi ак ту аль ныя пры-

чос кi, а так са ма рас пра цоў ва лi 

ма бiль ныя да дат кi, упраў ля лi 

бес пi лот ны мi ля таль ны мi апа ра-

та мi... Уся го не пе ра лi чыць! За 

зван не най леп ша га спа бор нi ча лi 

i школь нi кi, яны па каз ва лi свае 

на вы кi па асоб ных дзе вя цi кам-

пе тэн цы ях. На жаль, пад час пад-

рых тоў кi рэ парт ажу па гу та рыць 

з удзель нi ка мi вы пра ба ван няў 

«у пра цэ се» не ўда ло ся, ад но 

сло ва — i жу ры зды ма ла ба лы. 

Але шмат ча го цi ка ва га мы да ве-

да лi ся ад экс пер таў кон кур су.

Пе да гог цэнт ра твор час цi 

дзя цей i мо ла дзi Ба ры саў ска-

га ра ё на, экс перт кам пе тэн цыi 

WorldSkills Junior «Бес пi лот-

ныя ля таль ныя апа ра ты» Вiк-

тар ТРУ ХАН рас ка заў, што для 

юных удзель нi каў у кон курс ныя 

днi ста я ла ад ра зу не каль кi за-

дач: па са дзiць у аб ме жа ва ную 

зо ну квад ра коп тар (блi жэй да 

цэнт ра), пра вес цi «па вет ра ныя 

гон кi» — за дзве хвi лi ны пра ля-

цець як ма га больш ко лаў ва-

кол слуп коў, пра дэ ман стра ваць 

уда лы па лёт бес пi лот нi ка з да-

па мо гай ка ме ры (упраў ля ю чы 

iм, пра чы таць сха ва ны тэкст за 

слуп ка мi «ва ча мi вер та лё та»), а 

так са ма пра ля цець пэў ную тра-

ек то рыю праз коль цы 16 ра зоў.

— Хто хут ка i больш якас на 

вы ка нае за дан нi, той атры мае 

найвышэйшыя ба лы. У нас спа-

бор нi ча юць дзве ўзрос та выя гру-

пы (10—13 i 14—17 га доў) па сем 

удзель нi каў ад кож най воб лас цi

i Мiн ска. Усяго 14 школь нi каў. 

Для та го каб да маг чы ся вы нi-

каў у гэ тай кам пе тэн цыi, па-

трэб ныя рэ гу ляр ныя трэ нi роў кi 

i толь кi пад на гля дам пе да го га. 

Ён пра вiль на ар га нi зоў вае трэ-

нi ро вач ны пра цэс, каб дзi ця 

маг ло пас ля доў на па ды сцi да 

ста ноў чых вы нi каў. Кож на му з 

пры сут ных пад лет каў трэ ба бы-

ло спа чат ку прай сцi ад бор на 

ўзроў нi на ву чаль най уста но вы, 

пас ля — аб лас ны этап, i толь кi 

по тым яны па тра пi лi на рэс пуб лi-

кан скi. Што год па тра ба ван нi да 

вы ка нан ня за дан няў i са мi за да-

чы кон кур су ўсклад ня юц ца, але 

гэ та не спы няе ўдзель нi каў — 

кож ны з хлоп цаў на стро е ны на 

пе ра мо гу.

У гэ тым го дзе ўпер шы ню ў 

фi на ле кон кур су прад стаў ле на 

кам пе тэн цыя «Тэх на ло гii пра ек-

та ван ня бу дын каў». Яе га лоў ны 

экс перт, ар хi тэк тар дру гой ка-

тэ го рыi ПКП «Го мель дарп ра-

ект» Да р'я СТА РА ВОЙ ТА ВА 

рас ка за ла, што вась мi ка ман-

дам, якiя скла да юц ца са сту дэн-

таў роз ных ВНУ: Бе ла рус ка га 

на цы я наль на га тэх нiч на га ўнi-

вер сi тэ та, Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га ўнi вер сi тэ та транс пар ту, 

Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўнi-

вер сi тэ та iмя Ян кi Ку па лы, ААТ 

«Iн сты ту та Бел дзярж пра ек та», 

за 12 га дзiн трэ ба зма дэ ля ваць 

пры да рож ны га тэль.

— На пра ця гу двух дзён яны 

па вiн ны афор мiць генп лан i зра-

бiць прэ зен та цыю бу дын ка для 

экс пер таў у пра гра ме на вы бар 

(боль шасць вы бра ла Revit). Мы 

ўлiч ва ем су свет ныя тэн дэн цыi 

ў ма дэ ля ван нi бу дын каў, ад-

нак i па кi да ем за ўдзель нi ка мi 

пра ва вы ба ру зра бiць усё так, 

як яны за ду ма лi. Знеш нi вы-

гляд га тэ ля, коль касць яго па-

вер хаў, роз ныя асаб лi вас цi i 

дэ та лi сту дэн ты пры дум ля юць 

са мi, — так экс пер ты i iн вес-

та ры ба чаць раз на пла на выя

перс пек тыў ныя пра ек ты i ка мусь цi 

аба вяз ко ва пра па ну юць доб-

рае пра цоў нае мес ца. Та кая 

кам пе тэн цыя, як на ша, вель мi 

перс пек тыў ная на сён ня. На тых, 

хто ва ло дае пэў ны мi на вы ка мi, 

хто мо жа пра ца ваць з роз ны мi 

пра гра ма мi, ёсць по пыт на рын-

ку. Тут вель мi важ на мець як 

софт-на вы кi, быць ка манд ным 

гульцом, так i мець хут касць ад-

пра цоў кi тэх нiч ных нор маў. Да 

та го ж не ма ла важ ным фак та-

рам iмк нен ня да пе ра мо гi для 

сту дэн таў з'яў ля ец ца па езд ка ў 

на ступ ным го дзе ў Шан хай, — 

гэ та без умоў на вя лi кi крок ста-

наў лен ня ў пра фе сii.

На дру гiм па вер се вы ста вач-

на га цэнт ра вя лi кая коль касць 

гле да чоў са бра ла ся ка ля пля цоў кi 

кам пе тэн цыi «Кан ды тар ска га

мас тац тва». Яно i ня дзiў на: во-

дар на пля цоў цы ста яў не ве ра-

год ны! Яе га лоў ны экс перт, 

за гад чы ца тэх на ла гiч ным 

ад дзя лен нем Ма гi лёў ска га 

дзяр жаў на га тэх на ла гiч на га 

ка ле джа Тац ця на КА БАНЬ-

КО ВА на шмат лi кiя по зiр кi не 

звяр та ла ўва гi, — трэ ба вель мi 

пiль на са чыць за пра цай удзель-

нiц спа бор нiц тваў.

— Для на ву чэ нак ка ле джаў i 

лi цэ яў бы ло пра ду гле джа на вы-

ка нан не трох мо ду ляў. Пер шы — 

«та ям нi чае за дан не», iм ака за ла ся 

ўсiм вя до мае пi рож нае «Буль -

ба». Але гэ та толь кi на ра за грэў. 

На асноў нае — вя лi кi тэ ма тыч ны 

двух па вяр хо вы торт — у го нар 

75-год дзя Вя лi кай Пе ра мо-

гi. Важ ная ўмо ва за дан ня для 

дзяў чат — ма дэ ля ван не ўпры-

гож ван няў для ла сун ку з мас цi кi. 

Фан та зii, як ака за ла ся, у кан ды-

та рак хоць ад баў ляй. Так са ма 

iм трэ ба бы ло зра бiць бiск вiт ны 

корж i фрук то вы крэм, за асно-

ву яко га дзяў ча ты ўзя лi лi мон, 

апель сiн i ма ра куйю.

Тац ця на Ка бань ко ва ак цэн та-

ва ла ўва гу, што экс пер та мi пры 

ацэн цы (як суб' ек тыў най, так i 

аб' ек тыў най) кан чат ко вай пра-

цы ўлiч ва лi ся мно гiя па каз чы кi: 

тэкс ту ра, смак, знеш нi вы гляд 

вы ра бу.

— На прык лад, крэм па вi нен 

быць без ка мяч коў, ста рон-

нiх пры сма каў, па хаў. Не ўсе 

ўдзель нi цы iш лi ў ад ноль ка вым 

тэм пе, у ка гось цi пе ра ма га ла 

хва ля ван не, неш та не атрым-

лi ва ла ся. Але гэ та не страш на, 

кан ды тар на ву ча ец ца свай му 

май стэр ству што дзень. I важ на 

на бы ваць во пыт у тым лi ку праз 

роз ныя май стар-кла сы, ста жы-

роў кi, у рам ках кон кур су та кая 

маг чы масць пра да стаў ля ец ца. 

Гэ та дак лад на спат рэ бiц ца, каб 

год на прад ста вiць на шу кра i ну 

на WorldSkills International у на-

ступ ным го дзе ў Шан хаi. З пе-

ра мож цам бу дзе пра ца ваць вя-

лi кая ка ман да пра фе сi я на лаў з 

роз ных сфер: псi хо лаг, вы клад-

чык за меж най мо вы i iн шыя. Та-

му фi на лiс ты iмк нуц ца па ка заць 

свае на вы кi, пра дэ ман стра ваць 

вы со кi ўзро вень май стэр ства.

З за хап лен нем пры сут ныя на-

зi ра лi за тым, што ад бы ва ец ца 

на пля цоў цы кам пе тэн цыi «Рэ-

ста ран на га сэр вi су». Удзель нi-

кi, пе ра апра ну тыя ў афi цы ян таў, 

па да ва лi стра вы «Ад шэ фа» спе-

цы яль на за про ша ным гас цям. 

Дух мя ная буль ба i стэйк у якас-

цi га ра ча га, на дэ серт — тар ты з 

гла зу рай з бе ла га ша ка ла ду.

— За да ча для ма ла дых 

лю дзей — аб слу жыць гас-

цей A la Carte (па ме ню), 

пра дэ ман стра ваць вы со-

кi ўзро вень сэр вi су, на вы кi 

ўда ла га про да жу, ка му нi ка-

 цыi. Усяго пяць мо ду ляў, — 

увя ла ў курс спра вы га лоў ны 

экс перт кам пе тэн цыi, на мес-

нiк за гад чы ка ка фед ры та-

ва ра знаў ства i ар га нi за цыi 

ганд лю, стар шы вы клад чык 

Ма гi лёў ска га дзяр жаў на-

га ўнi вер сi тэ та хар ча ван ня 

Тац ця на РЫ БА КО ВА. — Бы лi 

i да дат ко выя за дан нi. На прык-

лад, удзель нi кi прэ зен та ва лi 

экс пер там аў тар скiя флам бэ, 

яны ацэнь ва лi ся не толь кi па 

сма ка вых, вон ка вых па каз-

чы ках, але i па тым, на коль-

кi пра вiль на i ўда ла хлоп цы i 

дзяў ча ты абы хо дзi лi ся з аг нём, 

якi з'яў ля ец ца не ад' ем най част-

кай па да чы та кой стра вы. Усе 

пра па на ва ныя ва ры ян ты атры-

ма лi ся вель мi роз ныя па тэкс-

ту ры, сма ку, па да чы, Да та го 

ж, кож ны па вi нен быў пры го жа 

афор мiць та лер ку з са да вi ной. 

З ад на го бо ку зда ец ца, што гэ-

та прос та, але не зу сiм, — у ад-

роз нен не ад ку ха ра афi цы янт 

не мае пра ва браць пра дук ты 

ру ка мi, ён пра цуе вы ключ на 

ста ло вы мi пры бо ра мi. Здзi вiць 

атры ма ла ся, усе па ка за лi вы-

со кi ўзро вень пра фе сi я на лiз му, 

крэ а тыў насць, за цi каў ле насць 

у пра цэ се.

Гру быя i не вель мi па ру шэн нi 

з-за стрэ су i хва ля ван ня так са-

ма не за ста лi ся без ува гi экс-

пер таў.

— Вi да воч на, што фi на лiс ты 

да пус ка юць тыя па мыл кi, якiх не 

бы ло пад час трэ нi ро вак, — ка жа 

Тац ця на Ры ба ко ва. — Яны i са мi 

гэ та ве да юць. Тут ня ма абы яка-

вых лю дзей, усе за цi каў ле ныя, 

яны «хва рэ юць» за свой вы нiк. 

Да рэ чы, за да чы, што ста вяц ца 

пе рад удзель нi ка мi та кой кам пе-

тэн цыi, з кож ным го дам змя ня-

юц ца ў за леж нас цi ад тэн дэн цый 

у гэ тай сфе ры. У мi ну лым го дзе 

мы ез дзi лi ў Ка зань прад стаў ляць 

кра i ну на WorldSkills International 

i за ўва жы лi, што ка лi ў нас пры-

яры тэт па аб слу гоў ван нi да ец ца 

жан чы нам i дзе цям, то на мiж на-

род ным уз роў нi та ко га ня ма, — 

усе раў на праў ныя. 

Пля цоў кi ў кон курс ныя днi на-

ве да лi на мес нiк прэм' ер-мi нiст-

ра Iгар Пет ры шэн ка i мi нiстр 

аду ка цыi Iгар КАР ПЕН КА.

— Гэ та ўжо чац вёр ты фi нал 

кон кур су з тых ча соў, як Бе ла-

русь да лу чы ла ся да мiж на род-

на га ру ху WorldSkills, — на га-

даў Iгар Кар пен ка. — Кон курс 

стаў тра ды цый ным. Але тое, 

што ён пра во дзiц ца на тэ ры-

то рыi Кi тай ска-бе ла рус ка га 

iн дуст ры яль на га пар ка «Вя лi кi 

ка мень», лi чу вель мi важ ным i 

сiм ва лiч ным. Тут скан цэнт ра-

ва ны су час ныя iна ва цый ныя 

вы твор час цi. I гэ ты кон курс па-

каз вае, што аду ка цыя па вiн на 

быць блi жэй да iна ва цый ных 

пля цо вак. Пра вя дзен не кон кур-

су пра фе сiй на га май стэр ства, 

у якiм удзель нi ча юць ма ла-

дыя пра фе сi я на лы, на ву чэн цы 

пра фе сiй на-тэх нiч ных i ся рэд-

нiх спе цы яль ных на ву чаль ных 

уста ноў, пад крэс лi вае, што ў 

на шай кра i не ёсць ма гут ны ча-

ла ве чы па тэн цы ял, ёсць уза е-

ма дзе ян не з за каз чы ка мi кад-

раў. I мы ба чым перс пек ты вы 

раз вiц ця гэ та га кi рун ку.

Па вы нi ках фi на лу кон кур су 

WorldSkills Belarus 2020 вы зна ча-

ны пе ра мож цы ў 39 кам пе тэн цы ях. 

Яны ўвой дуць у на цы я наль-

 ную збор ную, якая ў 2021 го дзе 

прад ста вiць на шу кра i ну на мiж-

на род ным чэм пi я на це WorldSkills 

International у Шан хаi. Усе ню ан сы 

па дзеi бу дуць вы зна ча ны на Ге н-

а самб леi лi та раль на праз ме-

сяц.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

...I АПЫ НУЦ ЦА Ў ШАН ХАI!

У та кой спра ве па трэб на ўваж лi васць да дэ та ляў.

Фi на лiс ты WorldSkills Belarus ад точ ва лi свае на вы кi на пра ця гу 12 га дзiн.

Сло ва —Сло ва —
чы та чам «Звяз ды»чы та чам «Звяз ды»

«Га зе та — 
як 
«люс тэр ка»

Пётр ПАД ГУР СКI, на чаль нiк 

упраў лен ня куль ту ры Вi цеб ска га 

абл вы кан ка ма:

— Вы пiс ваю 

«Звяз ду» даў-

но i нi ко лi не 

па шка да ваў, 

што вы браў у 

якас цi пад пiс-

чы ка ме на вi та 

гэ тае рэс пуб лi-

кан скае вы дан не. Га зе та чы та ец ца на 

ад ным ды хан нi i заў сё ды з ка рыс цю.

«Звяз да» — свое асаб лi вае люс-

тэр ка та го, што ад бы ва ец ца ў на шай 

кра i не, бо ў ёй апе ра тыў на дру ку ец-

ца ак ту аль ная iн фар ма цыя на са мыя 

роз ныя тэ мы. I ў лi ку iн ша га вель мi 

доб ра ад люст роў ва юц ца па дзеi ў га-

лi не куль ту ры. Без умоў на, з асаб лi вай 

цi ка вас цю чы таю ўсё, што да ты чыц ца 

гэ тай тэ мы, па коль кi яна — сфе ра ма-

iх пра фе сiй ных iн та рэ саў i служ бо вых 

аба вяз каў.

Акра мя па дзей куль ту ры, зра зу ме-

ла, цi ка вiць i ўсё iн шае, што да ты чыц ца 

Вi цеб скай воб лас цi. На ста рон ках най-

ста рэй шай дзяр жаў най бе ла рус ка моў-

 най га зе ты вя лi кая коль касць ма тэ ры я -

лаў, звя за ных з тэ май края знаў ства,

гiс то ры яй род на га краю, ёсць цi ка выя 

ар ты ку лы, на пi са ныя гiс то ры ка мi, на-

ву коў ца мi. Та му з асаб лi вым iн та рэ -

сам чы таю пра ект «Iгу мен скi тракт». 

I не толь кi пе ра лi ча нае ро бiць «Звяз ду» 

на са мрэч вель мi цi ка вай га зе тай. Яна 

раз на пла на вая. Рэ дак цыя з вы со кiм 

уз роў нем пра фе сi я на лiз му пра цуе дзе-

ля чы та чоў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

На слы хуНа слы ху

СУ СТРЭ ЛI 5781-Ы 
НО ВЫ ГОД 
У БЕ ЛА РУ СI

У Пiн ску гэ ты мi вы хад ны мi су стра-

 ка лi Но вы год. Не пiн чу кi, вя до ма, 

а гос цi го ра да, якiя вы му ша на за тры-

ма лi ся ў бе ла рус кiм па меж жы.

Па лом нi кi-ха сi ды спра ба ва лi тра пiць 

ва ўкра iн скi го рад Умань, дзе па ха ва ны 

ду хоў ны лi дар брац лаў скiх ха сi даў ца дзiк 

На хман. Ад нак праз па гро зу дру гой хва-

лi ка ра на вi ру са ўкра iн скiя ўла ды ха сi даў 

у кра i ну не пус цi лi. Ты ся чы па лом нi каў 

мес цам су стрэ чы яў рэй ска га Но ва га го-

да аб ра лi Бе ла русь. Част ка iх спы нi ла ся 

ў Пiн ску, дзе ма ец ца яў рэй ская аб шчы-

на, дзей нi чае яў рэй ская шко ла. На мес цы 

ста рых яў рэй скiх мо гi лак, да рэ чы, за ха-

ва ла ся ма гi ла ду хоў на га лi да ра пiн скiх 

ха сi даў.

Да гэ та га дня па лом нi кi з Iз ра i ля, кра iн 

Еў ро пы i Аме ры кi ха дзi лi па ву лi цах го ра-

да ў адзен нi чор на га ко ле ру. А ў ня дзе лю 

яны апра ну лi бе лае адзен не. Бо ў яў рэ яў 

на сту пiў Рош-Ха-Ша на — Но вы год. У гэ-

ты дзень мно гiя яў рэi апра на юць бе лае як 

сiм вал чыс цi нi i аб наў лен ня.

Яў рэй ская аб шчы на да па маг ла ха сi-

дам су стрэць свя та, па ме ры маг чы мас цi 

па лом нi кi бы лi за бяс пе ча ны ка шэр ным 

хар ча ван нем. Яны атры ма лi тут i ду хоў нае 

су ця шэн не, бо Пiнск знач ны го рад у гiс то-

рыi ўсход не еў ра пей ска га яў рэй ства.

— Усё маг чы мае для кам форт на га зна-

хо джан ня па лом нi каў зра бi лi га рад скiя 

ўла ды, — па ве да мi ла на чаль нiк ад дзе ла 

iдэа ла гiч най ра бо ты i па спра вах мо ла-

дзi Пiн ска га гар вы кан ка ма Ва лян цi на 

КУ ЛАК. — Лю дзям да па ма га лi з раз мя-

шчэн нем, ар га нi за цы яй хар ча ван ня, iн-

 шы мi по бы та вы мi пы тан ня мi, не ка то рыя ж 

пры еха лi з дзець мi. Су стрэў шы 5781-ы

Но вы год у Бе ла ру сi, ха сi ды збi ра юц ца 

да до му.

Яна СВЕ ТА ВА.


