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Ба чыць мэ туБа чыць мэ ту
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Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй

На пер шы по гляд — звы чай нае офіс-
нае па мяш кан не: ста лы, ма ні то ры, 
кам п'ю та ры, руч кі і алоў кі... Ад нак за-
мест сто саў па пер прак тыч на на кож-
ным пра цоў ным мес цы — плас ты ка-
выя гру за ві кі, ка раб лі кі і вя дзер цы. Мы 
зна хо дзім ся ў кан струк тар скім бю ро 
най буй ней шай у Бе ла ру сі ца цач най 
фаб ры кі, што ў Коб ры не. Ме на ві та тут 
ка ман да з двух дзясяткаў ін жы не раў-
кан струк та раў пры дум ляе но выя за-
ба вы для дзя цей з больш чым 50 кра ін 
све ту. Пра сак рэ ты сва ёй пра цы і кры-
ні цы на тхнен ня ма ла дыя ства раль ні-
кі ца цак рас ка за лі ка рэс пан дэн там 
«Чыр вон кі. Чыр во най зме ны».

Спе цы я ліс таў та ко га вуз ка га про фі лю ў 
Бе ла ру сі ні дзе не на ву ча юць, та му тут са мі 

зай ма юц ца пад рых тоў кай ма ла дых кад раў. 
Па сло вах Аляк сея СЦЕ ПАН ЧУ КА, на чаль-
ні ка ад дзе ла па раз віц ці прад пры ем ства 
«Па лес се», боль шая част ка су пра цоў ні каў 
КБ — жы ха ры Коб ры на. На фаб ры ку пры-
хо дзяць са іс каль ні кі з са май роз най аду-
ка цы яй: школь ныя на стаў ні кі, спе цы я ліс ты 
сель скай гас па дар кі, транс парт ні кі і мно-
гія ін шыя. Тых, хто прай шоў гу тар ку, ча кае 
спе цы яль ны курс на ву чан ня, раз лі ча ны на 
доў гі тэр мін. За гэ ты час яны асвой ва юць 
тэ а рэ тыч ныя «азы» пра фе сіі пры да па мо-
зе рас пра ца ва най на прад пры ем стве лі та-
ра ту ры і пе рай ма юць до свед за ма ца ва ных 
за імі ста рэй шых ка лег. Пры клад на праз 
паў го да мо гуць пры сту паць да са ма стой-
най пра цы, а праз тры га ды — вы кон ваць 
буй ныя пра ек ты.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)
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ВЯР ТАННЕ 
Ў ДЗЯ ЦІН СТВА,

або Хто ства рае цац кі

Яў ген ПУНЬ КО сцвяр джае, што гу ляць на ра бо це не за ба ро не на.

Рас па чы наць кар' е ру на сцэ не 
заў сё ды цяж ка, асаб лі ва 
ка лі ад да еш пе ра ва гу до сыць 
рэд ка му і ня звык ла му для боль шай 
част кі пуб лі кі сты лю. 
Вось і бе ла рус кі сін ці-поп гурт 
SnopSnoǔ сён ня толь кі «на мац вае» 
свой шлях у му зы цы. Але, вар та 
ад зна чыць, ро біць гэ та до сыць 
па спя хо ва. Улет ку хлоп цы 
прад ста ві лі свой дэ бют ны аль бом 
«Танц пляц», зра бі лі якас ную 
но вую вер сію сла ву тай пес ні 
«Я, да жа лю, не пан» і па сту по ва 
збі ра юць сваю пуб лі ку. Пра твор чыя 
ам бі цыі, размеркаванне абавязкаў 
у гурце, а так са ма нот кі тра гіз му 
ў мас тац тве мы сён ня гу та рым 
са SnopSnoǔ — 
Сяр ге ем ІВА НО ВЫМ, 
Ра ма нам ЖА РАБ ЦО ВЫМ 
і Ра ма нам ЕЛЯ НЕ ВІ ЧАМ.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».) Зле ва на пра ва: Сяр гей Іва ноў, Ра ман Жа раб цоў, Ра ман Еля не віч.

Мас тац тва Мас тац тва 
з нот ка мі з нот ка мі 
тра гіз мутра гіз му
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«Шко лы ак са ка лаў»
На дум ку стар шы ні са ве-

та ма ла дых ву чо ных БДУ 
Ган ны КА РА ЛЁ ВАЙ, сён ня 
ад ной з асноў ных праб лем 
з'яў ля ец ца не да стат ко ва вы-
со кі ўзро вень аба ро ны кан ды-

дац кіх ды сер та цый вы пуск ні-
ка мі ас пі ран ту ры: «Ме на ві та 
та му пры на шым са ве це бы-
ла ство ра на «шко ла ак са ка-
лаў» — су пра цоў ні каў БДУ, 
якія па спя хо ва аба ра ні лі ся 
і га то вы па дзя ліц ца з «мо-
лад дзю» сва ім прак тыч ным 

до све дам: як прай сці да во лі 
скла да ную шмат сту пень ча-
тую пра цэ ду ру па аба ро не 
кан ды дац кай з за ха ван нем 
ўсіх бю ра кра тыч ных па тра-
ба ван няў? Тым больш, што 
ка лі пер шая спро ба аба ро ны 
аказ ва ец ца ня ўда лай, вель мі 
цяж ка бы вае ад ва жыц ца на 
паў тор ны штурм».

Як вя до ма, у ідэа ле кож ны 
вы пуск нік ас пі ран ту ры па ві-
нен вый сці на аба ро ну кан-
ды дац кай або да за кан чэн ня 
сва ёй ву чо бы, або ў пер шы 
год пас ля вы пус ку. Але так 
ад бы ва ец ца да лё ка не заў сё-
ды. І пры чын на гэ та шмат.

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «ЧЗ».)

У на ву ку я пай ду...
Пра што мо ла дзі лепш ве даць за га дзя

На якім эта пе трэ ба рас па чы наць вы ха ван не 
бу ду ча га да след чы ка: у ас пі ран ту ры, ма гіст ра ту ры 
або яшчэ ў шко ле? Ці мож на сён ня вы жыць, 
зай ма ю чы ся толь кі на ву кай? Якім чы нам трэ ба 
ар га ні за ваць на ву ко вую дзей насць мо ла дзі, 
каб атры маць для эка но мі кі мак сі маль ны эфект? 
Ці па трэб на ў на ву цы ма са васць? Ад ка зы на гэ тыя 
і ін шыя пы тан ні шу ка лі ўдзель ні кі круг ла га ста ла 
«Ма ла дзёж ная на ву ка: пад трым ка, перс пек ты вы, 
праб ле мы», які прай шоў у рам ках Рэс пуб лі кан ска га 
фес ты ва лю ма ла дзёж най уні вер сі тэц кай на ву кі.

У гас цей фес ты ва лю бы ла маг чы масць па гу ляць па вы ста ве па пу ляр най на ву кі.
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