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Мі ка лай ШАРС НЁЎ, 

стар шы ня Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма:

«Сіс тэ ма пад рых тоў кі 
спе цы я ліс таў ся рэд ня га і 
вы шэй ша га звя на, ра бо чых кад раў 
для прад пры ем стваў рэ аль на га 
сек та ра эка но мі кі ў рэ гі ё не 
мае па трэ бу ва ўдас ка на лен ні. 
Асноў ная праб ле ма за клю ча ец ца 
не ў раз мер ка ван ні кад раў, 
а ў тым, што ма ла дыя 
спе цы я ліс ты, якія сён ня 
пры хо дзяць на прад пры ем ствы, 
не ад па вя да юць па жа да на му 
ўзроў ню най маль ні каў, яны не 
га то выя да са ма стой най пра цы. 
Іх не аб ход на пе ра вуч ваць, ву чыць. 
Та му на ша га лоў ная за да ча —
у тым, каб сфар мі ра ваць 
тры ва лае ўза е ма дзе ян не ўста ноў 
праф тэх аду ка цыі, ССНУ з 
прад пры ем ства мі пра мыс ло вас ці, 
сель скай гас па дар кі. Маг чы ма, 
бу дзе пры ня та ра шэн не аб 
ства рэн ні клас та раў, у якіх 
шэ раг прад пры ем стваў ста нуць 
пра ца ваць у звяз ку з пэў ны мі 
на ву чаль ны мі ўста но ва мі».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 20.01.2018 г.
Долар ЗША    1,9787
Еўра 2,4312
Рас. руб. 0,0349
Укр. грыўня 0,0685
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На быт кі «зя лё на га» бан каНа быт кі «зя лё на га» бан ка
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Рэ пар цёрРэ пар цёр  

КІ РАЎ НІК ВЕ СЯ ЛОС ЦІ 
АБО ДЗЯ ЖУР НЫ 

ПА АТ РАК ЦЫ Ё НАХ
Як мы на ве да лі кур сы пе ра пад рых тоў кі 

для бес пра цоў ных
Не так даў но на ву коў цы вы яві лі, што стрэс ад стра ты або зме-

ны мес ца пра цы ўва хо дзіць у топ-3 са мых моц ных не га тыў-

ных пе ра жы ван няў су час ных лю дзей. І са праў ды, кан ку рэн-

цыя з кож ным го дам па вя ліч ва ец ца — усё ж нас ужо больш 

за сем міль яр даў! Пры чым ця пер пры хо дзіц ца «зма гац ца» не 

толь кі за кі ру ю чыя па са ды, але і за мес цы па ра бо чых спе-

цы яль нас цях. Каб угнац ца за све там, які так хут ка мя ня ец ца, 

ча сам да во дзіц ца са дзіц ца за пар ту і пас ля 50...

Жыц цё з чыс та га ліс та 
з но вай спе цы яль нас цю

Але не бу дзем за бя гаць на пе рад. Шчы ра ка жу чы, сі ту а цыя са 
стра тай ра бо ты не пры ем ная, але не кры тыч ная — ство ра ны ўсе ўмо-
вы, каб на доў га не за трым лі вац ца ў не над та кам форт ным ста ту се 
бес пра цоў на га. Пры дат ныя пра па но вы мож на шу каць са ма стой на, 
праз агуль на га рад скую ба зу, аба вяз ко выя да на вед ван ня і кір ма шы 
ва кан сій, якія пра вод зяц ца з зайз дрос най рэ гу ляр нас цю. І га лоў-
нае — трэ ба быць гнут кім: ад ны пра фе сіі зні ка юць — пры ві тан не ў 
мі ну лае ка мі на рам, ма шы ніст кам і ад мі ніст ра та рам кам п'ю тар ных 
клу баў, а ін шыя, на ад ва рот, толь кі за ра джа юц ца, са мы час ус пом-
ніць спе цы я ліс таў па крып та ва лю це, ці па чы на юць па тра ба ваць 
больш вуз кіх ве даў. Для та го каб за да во ліць за пы ты го ра да ў пэў-
ных кад рах, даць маг чы масць знай сці са бе но вую спе цы яль насць 
прад стаў ні кам не за па тра ба ва ных пра фе сій або тым, хто па роз ных 
аб ста ві нах не мо жа больш спраў ляц ца са сва і мі мі ну лы мі аба вяз ка мі, 
і іс ну юць кур сы пра фе сій най пад рых тоў кі і пе ра пад рых-
тоў кі бес пра цоў ных. СТАР. 5

На свае во чыНа свае во чы  

«Да кра нуц ца» 
да ка лай да ра

і за зір нуць на фаб ры ку ан ты ма тэ рыі 
змаг лі звы чай ныя пе да го гі

Ва кол Вя лі ка га ад рон на га 
ка лай да ра іс нуе мност ва 
мі фаў. Ёсць, на прык лад, 
дум ка, што экс пе ры мен ты і 
спро бы ву чо ных раз га даць 
асно вы ства рэн ня Су све ту 
мо гуць пры вес ці ча ла вец-
тва да гла баль най ка та-
стро фы. Най больш час та 
аб мяр коў ва ец ца не бяс пе ка 
ўзнік нен ня мік ра ска піч ных 
чор ных дзі рак з на ступ най 
лан цу го вай рэ ак цыяй за хо-
пу на ва коль най ма тэ рыі. Да 
та го ж ка лай дар па тэх ніч-
ных пры чы нах па ста ян на 
спы ня ец ца. Па га дзі це ся, 
што да лё ка му ад фі зі кі 
вы со кіх энер гій ча ла ве ку 

скла да на па ве рыць у тое, што най буй ней шы па ска ра льнік ядзер ных

час ціц мо жа вы вес ці са строю... звы чай ны тхор. Тым не менш 

у 2016 го дзе ме на ві та гэ та га звяр ка аб ві на ва ці лі ў ка рот кім за мы кан ні, 

якое спы ні ла ра бо ту са май да ра гой уста ноў кі ў све це.

Што на са мрэч ад бы ва ец ца на мя жы Швей ца рыі і Фран цыі, дзе на глы бі ні 

ка ля ста мет раў раз мя шча ец ца Вя лі кі ад рон ны ка лай дар, уда ло ся па ба-

чыць на свае во чы гру пе пе да го гаў, якія ста лі ўдзель ні ка мі На ву ко вай 

шко лы для на стаў ні каў фі зі кі ў СЕRN (Еurореаn Оrgаnіzаtіоn fоr Nuсlеаr 

Rеsеаrсh, Gеnеvа). Ся род шчас ліў цаў ака за ла ся і на стаў ніца 
фі зі кі з жо дзін скай гім на зіі № 1 Эла ЯКУ БОЎ СКАЯ. СТАР. 11

Па мяш кан не, 
дзе раз мя шчаў ся пер шы вэб-сэр віс у све це.
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Па паў нен не і агляд ста ну гер бар най ка лек цыі на ву ко ва га 
ад дзе ла Бя рэ зін ска га бія сфер на га за па вед ні ка — тур-
бо та і не аб ход ная пра ца на ву коў цаў-ба та ні каў. Вя ду чы 
на ву ко вы су пра цоў нік, кан ды дат сель ска гас па да рчых 
на вук Яў ге нія ІЎ КО ВІЧ (на фо та зле ва) амаль со рак 
гадоў не толь кі да сле дуе фло ру най ста рэй ша га ў кра і-
не за па вед ні ка, але і са ма ад кры вае но выя ві ды рас лін. 
У гэ тым ёй ужо двац цаць пяць гадоў да па ма гае стар шы 
на ву ко вы су пра цоў нік Свят ла на АЎ ТУШ КА.


