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«Аме ры кан ская поп-спя вач ка 
Бе ён сэ ў Но вым Ар ле а не на бы ла 

для ся бе царк ву». (З па ве дам лен няў 
СМІ ў апош нія дні мая 2018 го да.)

— А ты на быў са бе царк ву?

Та ды спя шай ся, бо рас ку пяць!

Усе зям ля не пом ніць му сяць,

Што пра стра шэн ны суд не хлу сяць,

Дар ма не ду раць га ла ву...

Да рэ чы, вы па дак не рэд кі —

Куп ля юць хра мы, суд дзяў, свед каў,

І тэ ле шоу і га зет кі —

Каб зруч на скрыць граш кі свае.

І хтось ба га та за раб ляе —

Пра да ючы бі лет да Раю,

Сам на зям лі ў раі жы ве.

А я пры гад ваю ба бу лю

З ма лень кай вё сач кі, ад куль я

Ў ма лен стве бе гаў да ра кі.

Яна усім ка за ла ў скру се:

— Пай ду ў царк ву ды па ма лю ся

Пра ўсіх лю дзей, за іх гра хі...

Ка лі іс нуе рай гас по дзен,

То там мая ба бу ля хо дзіць

Ся род вяр гі няў і лі лей.

Яна за нас усіх ма лі ла

І пеш кам у царк ву ха дзі ла

Ся род бяз лі тас ных за вей.

Пры зна ча ны цяг ні кі 
на «Сла вян скі ба зар»

Бе ла рус кая чы гун ка на час пра вя дзен ня 

ХХVІІ Між на род на га фес ты ва лю мас тац-

тваў «Сла вян скі ба зар» пры зна чы ла цяг нік 

між рэ гі я наль ных лі ній № 644/643 Мінск — 

Віцебск.

Рас клад ру ху цяг ні ка скла дзе ны з улі кам пра гра-

мы пра вя дзен ня фес ты ва лю. Ён бу дзе кур сі ра ваць 

што дня з Мін ска з 9 па 18 лі пе ня, а з Ві цеб ска з 10 па 

19 лі пе ня, па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі. Час 

ад праў лен ня цяг ні ка са стан цыі Мінск-Паса жыр-

скі — 12.32, а пры быц ця ў Ві цебск — 16.14.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Сві ная ка рэй ка з буль бя-

ным пю рэ і яб лыч на-тмі на вым 

со у сам на па душ цы з ра та туя 

з га род ні ны, дэ ка ры ра ва ная 

мік ра зе ля ні най. Ара мат ная 

сві ні на ў со у се на ква се з пю рэ 

з буль бы і лу ка вым мар ме ла-

дам... Вы толь кі не па ду май це, 

што гэ та рэ кла ма ме ню эліт-

ных рэ ста ра наў. Та кія стра-

вы га та ва лі ўчо ра ўдзель ні кі 

Рэс пуб л і  кан ска га 

кон кур су пра фе сій-

на га май стэр ства 

WorldSkіlls Belarus 

2018 го да, — на ву чэн-

цы ка ле джаў і Ма гі-

лёў ска га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та хар ча ван-

ня. На два дні Фут боль-

ны ма неж у ста лі цы і 

спар тыў на-за баў ляль-

ны комп лекс Falcon 

Club пе ра ўтва ры лі ся 

ў віт ры ну пра фе сій. 

Тут бы лі прад стаў ле-

ны 37 кам пе тэн цый: 

ад твор чых пра фе сій 

і мо ды да ста ляр ных і 

плот ніц кіх ра бот, кір-

піч най клад кі і вы твор-

час ці мэб лі. На ма ган ні 

320 кан кур сан таў ацэнь ва юць 

ка ля 300 экс пер таў, ся род 

іх — акрэ ды та ва ныя экс пер-

ты WorldSkіlls Іnternatіonal, якія 

ве да юць між на род ныя стан-

дар ты і рэг ла мен ты WSІ.

— Сту пень скла да нас ці 

за дан няў на су свет ным пер-

шын стве рас це ад чэм пія-

на ту да чэм пі я на ту, — тлу-

ма чыць га лоў ны экс перт у 

кам пе тэн цыі «Ку лі нар нае 

май стэр ства», пра рэк тар 

Ма гі лёў ска га дзяр жаў на-

га ўні вер сі тэ та хар ча ван ня, 

кан ды дат тэх ніч ных на вук, 

да цэнт Воль га МА ЦЫ КА-

ВА. — На між на род ных кон-

кур сах удзель ні кам пра па-

ну юць пры га та ваць стра вы, 

якія ста лі кла сі кай між на род-

най кух ні, та му цал кам браць 

ад туль за дан ні мы не ба чым 

сэн су — нам важ на раз ві ваць 

сваю на цы я наль ную кух ню, ро-

бя чы стаў ку на ўяз ны ту рызм. 

У пер шы дзень кан кур сан таў 

ча ка юць ча ты ры мо ду лі. Яны 

па він ны пры га та ваць за кус ку 

з бу ра коў, бу лён з кал ду на мі, 

га ра чую стра ву са сві ні ны і дэ-

серт, у склад яко га ўва хо дзіць 

мус з ягад плюс аба вяз ко вы 

дэ ка ра тыў ны эле мент — іза-

мальт.

На дру гі дзень на шы май-

стры па він ны прад ста віць на 

суд жу ры га ра чую фрэш-па сту 

руч ной ра бо ты, стра ву з птуш-

кі і дэ серт. Толь кі фур шэт ных 

за ку сак яны га ту юць тры ві-

ды па 15 штук. На 70 пра цэн-

таў за дан ні вя до мыя за га дзя, 

а 30 пра цэн таў — гэ та, так бы 

мо віць, сюр прыз, каб мы маг лі 

аца ніць, на коль кі кан кур сант 

здоль ны дзей ні чаць ва ўмо-

вах, якія змя ні лі ся, бо на ву-

чыць жа ўся му не маг чы ма. Ну, 

на прык лад, яны ве да лі, што 

ім да вя дзец ца рых та ваць га-

ра чую стра ву са сві ні ны, але 

якая част ка ім да ста нец ца 

(ка рэй ка, та зас цег на вая ці 

вы раз ка), да ве да лі ся толь-

кі на пя рэ дад ні стар ту. З якіх 

ягад да вя дзец ца рых та ваць 

мус, так са ма бы ло за гад кай. 

Да вя ло ся «ча ра ваць» над чар-

ні ца мі. За ўва жу, што экс пер ты 

ацэнь ва юць шмат фак та раў: 

на коль кі за хоў ва ец ца та вар-

нае су сед ства ў ха ла дзіль ні-

ку, ці пра віль на кан кур сан ты 

пра цу юць з на жом, іх тэх ні ку і 

фан та зію, ва ло дан не су час ны-

мі тэх на ло гі я мі. А дэ гус ту юць 

стра вы не за леж ныя экс пер ты: 

рэ ста ра та ры і шэф-ку ха ры.

— А ў нас усе за дан ні — 

сюр прыз для кан кур сан таў, — 

усмі ха ец ца га лоў ны экс перт 

у кам пе тэн цыі «Аў та ма біль-

ныя тэх на ло гіі», за гад чык 

ла ба ра то рыі фі лі яла РІ ПА 

«Мін скі дзяр жаў ны аў та ме-

ха ніч ны ка ледж» Алег ЦА-

РУК. — На прык лад, у сіс тэ му 

кі ра ван ня ру ха ві ком мы ўнес лі 

15 ня спраў нас цяў. За да ча кан-

кур сан та за тры га дзі ны ды яг-

нос ты кі знай сці як ма га больш 

ня спраў нас цяў, а ў ідэа ле — 

усе. Чым больш іх ён вы явіць, 

тым больш ба лаў атры мае. 

Дру гі мо дуль — элект ра аб ста-

ля ван не: сіс тэ ма асвят лен ня, 

гу ка вой сіг на лі за цыі, шкло-

ачы шчаль ні кі, шкло пад' ём-

нік... Сю ды так са ма ўне се ны 

ня спраў нас ці. Трэ ба іх ды яг-

нас та ваць і лів кі да ваць. І трэ ці 

мо дуль — ме ха ніч ная част ка. 

Трэ ба пра вес ці раз бор ку і ды-

яг нос ты ку ру ха ві ка, знай сці і 

лік ві да ваць ня спраў нас ці, пра-

вес ці рэ гу лі роў ку і збор ку.

Кам пе тэн цыя «Ма ляр ныя і 

дэ ка ра тыў ныя ра бо ты» ўклю-

чае на ступ ныя за дан ні: афар-

боў ван не дзвя рэй і на ліч ні ка, 

вы ка нан не жорст кай фрэс кі 

(сце на піс), па клей ка ві ні ла вы-

мі шпа ле ра мі са скла да ным 

ма люн кам, змя шэн не і гар ма-

ні за цыя ко ле раў, 

афар боў ван не 

на хут касць, ды-

зайн і сва бод ная 

тэх ні ка, ка лі кан-

кур сант вы кон-

вае дэ ка ра тыў ны 

эле мент без вы-

ка ры стан ня срод-

каў ме ха ні за цыі, 

уруч ную, — ін-

стру мен ты і ма-

тэ ры я лы ён вы-

бі рае сам. Эс кіз 

пе радаец ца жу ры 

да па чат ку спа-

бор ніц тваў.

— На апош-

нім чэм пі я на це 

све ту ў Абу-Дабі 

ў на шай кам пе тэн цыі, на-

прык лад, увя лі афар боў ван-

не дзвя рэй бес па вет ра ным 

рас пы лен нем, — рас каз вае 

га лоў ны экс перт, на чаль нік 

упраў лен ня про да жаў ЧУП 

«МАВ» Аляк сандр РА ДЗЮ-

КОЎ. — У нас па куль ні вод ная 

на ву чаль ная ўста но ва не мо жа 

да зво ліць са бе на быць та кую 

ўста ноў ку, каб рых та ваць ра-

бо чых. Але ў бу даў ні чых ар га-

ні за цы ях та кое аб ста ля ван не 

ўжо ёсць. Між ін шым, тое, што 

ма ляр ра ней ра біў за не каль кі 

дзён, ця пер ён мо жа зра біць за 

адзін. Ма ляр — гэ та не толь кі 

ра бо та з ва лі кам, як мно гія 

ду ма юць. І гэ та мы імк нём ся 

на чэм пі я на це ўсім пра дэ ман-

стра ваць. За мя жой уво гу ле 

ня ма ма ля ра, а ёсць ма ляр-

дэ ка ра тар. На прык лад, жорст-

кая фрэс ка (сце на піс) — гэ та 

ра бо та мас тац кі мі пэндзля мі, 

пры чым кан кур сан там за ба-

ра ня ец ца вы ка рыс тоў ваць ма-

ляр ную стуж ку. Ра бо та вель мі 

ві до вішч ная. Уліч ва ю чы, што 

ў нас за раз па да юць аб' ёмы 

бу даў ніц тва, я лі чу, што за дэ-

ка ра тыў най спе цы я лі за цы яй 

ма ля роў бу ду чы ня. Гэ та яшчэ 

і маг чы масць пе рай сці на са-

ма за ня тасць, вы кон ваць пры-

ват ныя за ка зы...

Ад ной з са мых ві до вішч ных 

ста ла кам пе тэн цыя «Пры клад-

ная эс тэ ты ка». Ся род кон курс-

ных вы пра ба ван няў — спа-

до гляд тва ру і це ла, ма саж, 

спа-ма ні кюр і спа-пе ды кюр, 

афар боў ван не бро ваў і ве ек, 

вя чэр ні ма кі яж, фран цуз скі 

ма ні кюр, фан та зій ны ма кі яж 

з эле мен та мі бо дзі-ар ту ў зо-

не дэ каль тэ і ін шыя. Вы свят-

ля ец ца, што па між на род ных 

стан дар тах, спе цы я ліст па 

пры клад ной эс тэ ты цы па ві-

нен ва ло даць на вы ка мі кас-

ме то ла га, спа-спе цы я ліс та, 

май стра па ма ні кю ры, пе ды-

кю ры і ві за жыс та. Та кіх уні-

вер саль ных спе цы я ліс таў у 

нас не рых ту юць. Ся род кан-

кур сан таў ёсць як школь ні ца з 

Ма ла дзеч на, якая асвой ва ла 

май стэр ства ў На ву чаль ным 

цэнт ры пад рых тоў кі, па вы-

шэн ня ква лі фі ка цыі і пе ра-

пад рых тоў кі кад раў эс тэ ты кі 

і ма са жу, так і сту дэнт 

Го мель ска га ме ду ні-

вер сі тэ та (хло пец пла-

нуе стаць дэр ма то ла-

гам-кас ме то ла гам). 

Ёсць дзяў чы на, якая 

на ву ча ец ца на бі ё ла-

га, і мед сяст ра, якая 

за раз пра цуе ад мі ніст-

ра та рам у са ло не пры-

га жос ці. У гэ ту пра фе-

сію трап ля юць са мы мі 

роз ны мі шля ха мі.

Уво гу ле для мо ла дзі 

важ на ўдзель ні чаць у 

па доб ных спа бор ніц-

твах і атрым лі ваць уз-

на га ро ды. Але яшчэ 

больш важ на, што, 

вяр та ю чы ся ў свае 

на ву чаль ныя ўста но-

вы, на вы твор часць, у свае 

кам па ніі, яны пры но сяць ту-

ды са мую апош нюю ін фар-

ма цыю аб тым, як мож на 

ўдас ка наль ваць пра фе сій нае 

май стэр ства. Са праўд ны прыз 

для ўдзель ні ка чэм пі я на ту — 

гэ та но вы змест пад рых тоў кі 

і іна ва цый ныя на вы кі, якія іс-

тот на апя рэдж ва юць час. Усё 

гэ та дае ім шан цы на леп шае 

пра ца ўлад ка ван не і хут кі кар'-

ер ны рост.

Трэ ба да даць, што да ар-

га ні за цыі Рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су пра фмай стэр ства 

пры кла лі на ма ган ні мно-

гія ай чын ныя дзяр жаў ныя і 

пры ват ныя кам па ніі, аб ста-

ля ваў шы пля цоў кі, пра да ста-

віў шы ін стру мен ты і ма тэ ры-

я лы. Да па мо гу ака за лі Мін скі 

трак тар ны за вод, «Ін тэ грал», 

кам па нія «MAВ», «Бел Джы», 

«Амка дор», Knauf, Festo, Bosh 

і мно гія ін шыя.

Сён ня — дру гі дзень спа-

бор ніц тваў. На ве даць іх мо-

гуць усе ах вот ныя. Ува ход сва-

бод ны. Пе ра мож цаў аб'явяць 

24 мая. Яны прад ста вяць на-

шу кра і ну ў на ступ ным го дзе 

на су свет ным чэм пі я на це, які 

прой дзе ў Ка за ні.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

МАЙ СТАР СПРА ВЫ 
НЕ БА ІЦ ЦА!


