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Ад па чыць і за ра біцьАд па чыць і за ра біць Клуб «За ла тыя ру кі»Клуб «За ла тыя ру кі»

— Я яшчэ ву чу ся — на псі хо ла га, — рас каз вае 
ка ман дзір бу дат ра да «Укра і на — Ра сія — Бе-
ла русь» імя 100-год дзя Каст рыч ніц кай рэ ва-
лю цыі Дзя ніс ЧУБАХА. — Скон чыў чац вёр ты 
курс Кра ма тор ска га эка но мі ка-гу ма ні тар на га ін-
сты ту та. Пад пра цоў ваю ў сфе ры рэ кла мы, тро хі 
зай ма ю ся жур на ліс ты кай (рэ да гую сайт з на ві на-
мі свай го род на га го ра да), а так са ма з'яў ля ю ся 
пер шым сак ра та ром кам са мо льскай арганізацыі 
Да не цкай воб лас ці. Ро дам з Дан ба са, з Кан стан-
ці наў кі. У Бе ла русь на бу доў лю пры яз джаю ўжо 
трэ ці год за пар, ле тась так са ма быў ка ман дзі рам 
атра да, што пра ца ваў на рэ кан струк цыі ста ды ё на 
«Ды на ма». Нас за пра сі лі Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 
са юз мо ла дзі і Лі га ка му ніс тыч най мо ла дзі.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

УДЗЕНЬ — БУ ДОЎ ЛЯ, 
УВЕ ЧА РЫ — МУ ЗЕЙ

Як бай цы з трох кра ін уз вод зяць но вую спар тыў ную арэ ну

Што дзён ная пра ца пад ад кры тым не бам бай цоў не па ло хае.
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Ся род усіх ма ла дзёж ных 
бу доў ляў гэ та га ле та мін ская 
га рад ская — асаб лі вая. 
Па-пер шае, атрад, які тут 
пра цуе, — між на род ны, у яго 
склад ува хо дзяць хлоп цы з трох 
кра ін: Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны. 
А, па-дру гое, усе яны з'яў ля юц ца 
ак ты віс та мі ма ла дзёж ных 
ар га ні за цый. Ка рэс пан дэн ты 
«Чыр вон кі. Чыр во най зме ны» 
па бы ва лі на ўзвя дзен ні Цэнт ра 
алім пій скай пад рых тоў кі 
па мас тац кай гім нас ты цы 
і да ве да лі ся, што пры вя ло ра сі ян 
і ўкра ін цаў у Бе ла русь.

Ка лі ўвес ну з'я ві лі ся на ві ны пра тое, што СhеrrуVаtа 
прад ста ві лі но вы аль бом Dауbrеаk, мно гія 
ме ла ма ны здзі ві лі ся. Маў ляў, за над та доў га ад гур та 
не бы ло ні я кіх на він, за над та шмат ча су ка ман да 
не вы сту па ла з кан цэр та мі і не прад стаў ля ла 
но вых рэ лі заў. Але ж на су пе рак скеп ты кам 
элект рон шчы кі СhеrrуVаtа аб на ві лі склад і гу чан не, 
да ка за лі сваю жыц ця здоль насць, на ват больш — 
пад крэс лі лі ак ту аль насць сва ёй му зы кі, скі ра ваў шы 
твор чыя на ма ган ні ў бок еlесtrоnіс рор сты ліс ты кі. 
Пра тое, на коль кі цяж ка па чы наць пра маў ляць 
уго лас пас ля доў га га маў чан ня, ці змя ні лі ся 
ўмо вы гуль ні на му зыч ным рын ку і ці пры ня лі 
хіпс та ры па мкнен ні экс пе ры мен та та раў ста ро га 
па ка лен ня — на ша гу тар ка з лі да рам СhеrrуVаtа 
Дзміт ры ем ЛІТ ВІ НО ВІ ЧАМ.

— Па пя рэд ні ваш аль бом вый шаў до сыць даў но, ка ля вась мі 
га доў та му. Мно гія на ват ду ма лі, што гур та ўжо не іс нуе. Ча му 
пра ца над но вым рэ лі зам так за цяг ну ла ся?

— Са праў ды, па пя рэд ні аль бом па ба чыў свет у 2009 го дзе, та-
ды гурт жыў вель мі ак тыў ным твор чым жыц цём. У нас быў вя лі кі 
склад, мно га гаст ро ляў, пра па ноў, фес ты ва ляў. Але праз не ка то-
ры час мы па ча лі ра зы хо дзі цца ў по гля дах: не ка то рыя ўдзель ні кі 
па ста ле лі, нех та змя ніў жыц цё выя пры яры тэ ты, нех та па чаў пра-
ца ваць над улас ны мі пра ек та мі. У мя не з'я ві ла ся сям'я і не бы ло 
маг чы мас ці ды і ча су збі раць но вы склад. Але пры гэ тым му зы кай 
я пра цяг ваў зай мац ца, рас па чаў соль ны пра ект, ды і як СhеrrуVаtа 
збор ным скла дам мы эпі за дыч на вы сту па лі.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Дзміт рый ЛІТ ВІ НО ВІЧ:Дзміт рый ЛІТ ВІ НО ВІЧ:
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«СhеrrуVаtа «аб ну лі ла ся» «СhеrrуVаtа «аб ну лі ла ся» 
і па ча ла но вае жыц цё»і па ча ла но вае жыц цё»

ПА СПЯ ХО ВЫ СТАРТ
— На сён няш ні дзень 

аса цы я цыя WоrldSkі l ls 
Іntеrnаtіоnаl аб' яд ноў вае 77 
кра ін-удзель ніц, у якіх пра-
жы вае больш за 70 пра цэн-
таў на сель ніц тва зям но га 
ша ра. Га лоў ная мэ та WSІ 
— па пу ля ры за цыя ра бо чых 
пра фе сій у су час ным гра-
мад стве, у тым лі ку праз 
пра вя дзен не між на род ных 
спа бор ніц тваў, якія яшчэ 
на зы ва юць алім пі я дай у 
пра фе сій ным май стэр стве. 
Кож ныя два га ды WоrldSkіlls 
пра во дзіць кон курс у шас ці 
сфе рах: транс парт і ла гіс-
ты ка, бу даў ніц тва і тэх на ло-
гія бу даў ні чай вы твор час ці, 
тэх на ло гія вы твор час ці і тэх-
на ло гія ма шы на бу да ван ня, 
ін фар ма цый на-ка му ні ка-
цый ныя тэх на ло гіі, твор чыя 
пра фе сіі і са цы яль на-бы та-
вое аб слу гоў ван не. Але спа-
бор ніц твы пра вод зяц ца не 
дзе ля са міх спа бор ніц тваў. 
Іх фар мат вы ка рыс тоў ва-
ец ца для та го, каб па вы сіць 
прэ стыж ра бо чых пра фе сій 

ся род мо ла дзі і спры яць рас-
паў сюдж ван ню ў све це між-
на род ных пра фе сій ных стан-
дар таў. Бе ла русь да лу чы ла-
ся да WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl 
(WSІ) у сту дзе ні 2014 го да. А 
ўжо ў маі ў нас прай шоў Пер-
шы на цы я наль ны чэм пі я нат 
пра фе сій на га май стэр ства 
«WоrldSkіlls Бе ла русь — 
2014» па пра ві лах і з вы ка-
ры стан нем змес ту за дан няў 

WSІ. Яго ўдзель ні ка мі ста лі 

больш як 150 кан кур сан таў 

— прад стаў ні кі ўста ноў пра-

фе сій на-тэх ніч най, ся рэд няй 

спе цы яль най, вы шэй шай 

аду ка цыі і ра бот ні каў прад-

пры ем стваў ва ўзрос це да 

21 го да, якія спа бор ні ча лі ў 

20 кам пе тэн цы ях.

(Заканчэнне 

на 2-й стар. «ЧЗ».)

ПРА ФЕ СІЙ НЫ АЛІМП 
ЧА КАЕ НО ВЫХ ГЕ РО ЯЎ

Ру ху WоrldSkіlls Belarus па тра бу ец ца ўлас ны брэнд

Фо та Кан стан ці на ДРО БА ВА.

У каст рыч ні ку ў Абу-Да бі (ААЭ) прой дзе 44-ы 
чэм пі я нат WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl, у якім возь муць 

удзел і бе ла ру сы. Для на шых хлоп цаў і дзяў чат 
гэ та бу дзе ўжо дру гая спро ба вы ступ лен ня на 

са мым вы со кім між на род ным уз роў ні. Пра тое, што 
сён ня ўя ляе са бой рух WоrldSkіlls, ча му да гэ тых 

спа бор ніц тваў пры цяг ну та та кая піль ная ўва га з бо ку 
дзяр жа вы і біз не су, і з якім на стро ем ад праў ля юц ца 
ў Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты на шы кан кур сан ты, 

нам рас ка заў рэк тар Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 
пра фе сій най аду ка цыі, кан ды дат пе да га гіч ных на вук, 

да цэнт Ва ле рый ГА ЛУ БОЎ СКІ.


