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У Абу-Да бі за вяр шыў ся 44-ы чэм-
пі я нат WorldSkіlls Іnternatіonal — 
са мы прэ стыж ны ў све це кон курс 
пра фе сій на га май стэр ства.

Спа бор ніц твы пра вод зяц ца кож ныя 
два га ды ў між на род ным фар ма це. 
Пры няць удзел у чэм пі я на це «за ла тых 
рук» мо гуць ма ла дыя ква лі фі ка ва ныя 
ра бо чыя, сту дэн ты, на ву чэн цы лі цэ яў і 
ка ле джаў ва ўзрос це да 22 га доў, але 
толь кі адзін раз у сва ім жыц ці.

У 44-м чэм пі я на це, які пра хо дзіў у 

Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра тах, удзель-

ні ча лі 1300 кан кур сан таў з 59 кра ін, якія 

дэ ман стра ва лі пра фе сій нае май стэр-

ства ў 52 кам пе тэн цы ях. За імі на зі ра лі 

1,5 ты ся чы экс пер таў. Кон курс на ве-

да ла больш за 125 ты сяч ча ла век — і 

гэ та но вы рэ корд! Чэм пі я нат у Абу-Да бі 

стаў са мым ма са вым па коль кас ці на-

вед валь ні каў...

Для бе ла ру саў гэ та бы ла толь кі дру-

гая спро ба вы ступ лен ня на са мым вы-

со кім між на род ным уз роў ні. Да ру ху 

WоrldSkіls, які ахоп лі вае ўжо 76 кра ін і 
амаль 70 пра цэн таў на сель ніц тва на шай 
пла не ты, мы да лу чы лі ся толь кі ў 2014 
го дзе. У агуль на ка манд ным рэй тын гу, у 
якім бы лі ад зна ча ны 57 кра ін-удзель ніц, 
на ша кра і на за ня ла 16-е мес ца.

Бе ла рус кія хлоп цы і дзяў ча ты вы сту-
па лі ў 27 кам пе тэн цы ях: «аб лі цо вач ныя 
ра бо ты», «вы раб мэб лі», «зва рач ныя 
ра бо ты», «су хое бу даў ніц тва», «вэб-ды-
зайн», «цяс ляр скія ра бо ты», «пра грам нае 
за бес пя чэн не для біз не су», «та кар ныя ра-
бо ты», «фрэ зер ныя ра бо ты», «элект ро ні-
ка», «ды зайн адзен ня» і ін шых.

Ме даль вы дат ні ка ў на мі на цыі 
«цы руль ніц кае мас тац тва» за ва я ва-
ла вы пуск ні ца Брэсц ка га дзяр жаў-
на га ка ле джа сфе ры аб слу гоў ван ня 
На дзея КАШ ЦЯ ЛЯН.

Дзяў чы на пра цуе ў ад ной з брэсц-
кіх цы руль няў, па ста ян на ўдзель ні чае 
ў між на род ных спа бор ніц твах. На прык-
лад, яна вы дат на вы сту пі ла ў На цы я-
наль ным чэм пі я на це «Ма ла дыя пра-
фе сі я на лы» (WorldSkіlls Ра сія — 2017), 
у ад кры тым чэм пі я на це пра фе сій на га 
май стэр ства ў Кі таі, дзе так са ма вый-
гра ла ме даль вы дат ні ка.

Трэ ба за зна чыць, што сё ле та па тра-
ба ван ні да ўдзель ні каў спа бор ніц тваў 
іс тот на ўзрас лі: каб за ва я ваць ме даль
вы дат ні ка, не аб ход на бы ло на браць 

у аса біс тым за лі ку 700 ба лаў, та ды як у 
Бра зі ліі ў 2015-м — толь кі 500. Боль-
шасць удзель ні каў бе ла рус кай ка ман-
ды атры ма лі звыш 650 ба лаў, пры чым 
ад на му з іх да пе ра мож на га ме да ля не 
ха пі ла ўся го трох ба лаў.

На шу кра і ну так са ма прад стаў ля лі 
ў Абу-Да бі 27 трэ не раў-экс пер таў, якія 
на пя рэ дад ні атры ма лі між на род ныя 
сер ты фі ка ты. На яў насць та ко га сер ты-
фі ка та дае ім маг чы масць уно сіць свае 
пра па но вы пры рас пра цоў цы пра грам 
бу ду чых між на род ных спа бор ніц тваў 
пра фе сій на га май стэр ства.

Але трэ ба за ўва жыць, што Wоrld 
Skіlls — не прос та спа бор ніц твы. Іх 
фар мат вы ка рыс тоў ва ец ца для та-
го, каб да па маг чы кра і нам па вы сіць 
якасць і ўзро вень пра фе сій ных кам пе-
тэн цый мо ла дзі, пра дук цый насць пра-
цы і, ў вы ні ку, за бяс пе чыць эка на міч ны 
рост. Уво гу ле, пра фе сій ныя стан дар ты 
WоrldSkіlls — гэ та стан дар ты заўт раш-
ня га дня. Вяр та ю чы ся ў свае на ву чаль-
ныя ўста но вы, на вы твор часць, у свае 
кам па ніі, ма ла дыя лю дзі пры во зяць 
ту ды апош нюю ін фар ма цыю аб тым, 
як мож на ўдас ка наль ваць пра фе сій нае 
май стэр ства. Усё гэ та дае ім шан цы на 
доб рае пра ца ўлад ка ван не і хут кі кар'-
ер ны рост.

На ступ ны 45-ы кон курс Wоrld Skіlls 
прой дзе ў 2019 го дзе ў Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі, у Ка за ні. Між ін шым, Ра сія 
за ня ла ў Абу-Да бі 5-е мес ца ў агуль-
на ка манд ным за лі ку.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by



На двор'еНа двор'е  

ХО ЛАД НА, А Ў ЧАЦ ВЕР — 
ПЕР ШЫ СНЕГ

Ня ўстой лі вае на двор'е з даж джом і мок рым сне гам 
ча ка ец ца ў Бе ла ру сі на гэ тым тыд ні, па ве дам ля юць 
спе цы я ліс ты з Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 
за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 
ася род дзя Мінп ры ро ды

У се ра ду ўна чы 
бу дзе без апад каў, 
удзень у за ход-
ніх ра ё нах кра і ны 
прой дуць ка рот ка-
ча со выя апад кі ў 
вы гля дзе даж джу 
і мок ра га сне гу. 
Уна чы і ра ні цай у 
асоб ных ра ё нах 
маг чы мыя сла бы 
ту ман і га ла лёд. 
Удзень па за ха дзе 
ча ка ец ца моц ны па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе ад мі нус 6 гра ду саў да плюс 1, а па ўсхо дзе — 
да мі нус 8 гра ду саў. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра ўдзень праг-
на зу ец ца ад плюс 1 да плюс 7 гра ду саў.

У чац вер на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ча ка ец ца 
моцны мок ры снег, які бу дзе пе ра хо дзіць у дождж. Уна чы 
і ра ні цай маг чы мы сла бы га ла лёд. А дыс кам фор ту на двор'ю 
да дасць моц ны і па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы бу дзе зна хо дзіц ца ў ме жах ад мі нус 5 гра ду саў па паў-
ноч ным ус хо дзе да плюс 6 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе. 
Удзень бу дзе ад плюс 2 да плюс 8 гра ду саў, а па паў днё вым 
за ха дзе тэм пе ра ту ра па вы сіц ца да 9—12 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, 
у пят ні цу за ха ва ец ца ня ўстой лі вае на двор'е. У гэ ты дзень 
на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць даж джы, 
уна чы і ра ні цай па паў ноч ным ус хо дзе маг чы мыя мок ры 
снег і сла бы га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу су-
так скла дзе 3—9 цяп ла, а ўна чы ў паў ноч на-ўсход ніх ра ё нах 
бу дзе ка ля ну ля.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Клуб «за ла тыя ру кі»Клуб «за ла тыя ру кі»  

З ПРЫ ЦЭ ЛАМ... НА КА ЗАНЬ

На дзея КАШ ЦЯ ЛЯН 
вы кон вае кон курс нае за дан не.

ГУЧ НЕЙ НА ЎВЕСЬ СВЕТ!
Удзель ні кі ХІХ Су свет на га фес ты-
ва лю мо ла дзі і сту дэн таў ад на шай 
кра і ны вяр ну лі ся з Со чы. Яны па-
 спе лі атры маць аса ло ду ад ат ма-
с фе ры ме ра пры ем ства, паў дзель-
 ні чаць у між на род ных дэ ба тах на 
тэ мы, якія хва лю юць увесь свет, 
прай сці праз вя лі кую коль касць 
сяб роў скіх спар тыў ных спа бор ніц-
тваў. Але так са ма яны змаг лі па ка-
заць усім сваю кра і ну, яе да сяг нен-
ні ў сфе рах эка но мі кі, ма ла дзёж най 
па лі ты кі і вы со кіх тэх на ло гій. Вар та 
так са ма ад зна чыць, што асаб лі вае 
мес ца на бе ла рус кай вы ста ве бы ло 
на да дзе на прэ зен та цыі Еў ра гуль-
няў-2019, якія ад бу дуц ца ў Мін ску.

Кі раў нік дэ ле га цыі мі ністр аду ка цыі 
Ігар КАР ПЕН КА звяр нуў ува гу жур на-
ліс таў яшчэ і на тое, што прад стаў ні кі 
БРСМ пад час фес ты ва лю пра вя лі ад-
кры ты дыя лог на тэ му «Мо ладзь за мір 
і доб ра су сед ства». Гэ ты фо рум на ве да лі 
прад стаў ні кі мно гіх за меж ных дэ ле га-
цый. У хо дзе раз мо вы ўсе ўдзель ні кі 
вы ка за лі сваю за кла по ча насць вя лі кай 
коль кас цю ўзбро е ных кан флік таў ва 
ўсім све це. «Усе ма ла дыя лю дзі сыш лі ся 
ў мер ка ван ні, што пе ра моў ная пля цоў ка 
для но ва га Хель сінк ска га пра цэ су са-
праў ды па трэб на для та го, каб аб мер ка-
ваць пы тан ні мір на га су іс на ван ня па між 
кра і на мі, іх перс пек тыў на га ўза е ма дзе-

ян ня», — ад зна чыў Ігар Кар пен ка. Акра-
мя та го, па сло вах мі ніст ра аду ка цыі, 
удзель ні кі з бе ла рус ка га бо ку пра яў ля лі 
вя лі кую ак тыў насць на мно гіх пля цоў ках 
фес ты ва лю. Так са ма былі пра ве дзе ны 
шэ раг двух ба ко вых су стрэч і пе ра мо вы 
з кі раў ніц твам про філь ных мі ніс тэр стваў 
Ку бы, Ін дыі, Ка лі нінг рад скай воб лас ці 
Ра сіі. «Трэ ба па дзя ка ваць на шым дэ-
ле га там — яны доб ра пад рых та ва лі ся 
да ме ра пры ем ства», — рэ зю ма ваў Ігар 
Кар пен ка.

Бе ла рус кая вы ста ва ві да воч на ад-
роз ні ва ла ся па сва іх па ме рах і раз ма ху 
ад мно гіх ін шых экс па нен таў ме ра пры-
ем ства. Яе афарм лен не ў на цы я наль-
ным сты лі са праў ды пры цяг ва ла по-
гля ды ты сяч лю дзей. Усе гос ці змаг лі 
да ве дац ца тут аб на цы я наль ных бе ла-
рус кіх тра ды цы ях, да сяг нен нях кра і ны 
ў аду ка цыі, аб яе ту рыс тыч ным па тэн-
цы я ле.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. 
krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

Дня мі бе ла рус кі пісь мен нік, ве тэ ран 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, вя лі кі ся бар 
на шай га зе ты Іван МУ РА ВЕЙ КА ад-
зна чыў свой 96-ы дзень на ра джэн ня. 
«Звяз да» шчы ра він шуе Іва на Анд рэ е-
ві ча, зы чыць яму моц на га зда роўя, но-
вых твор чых ідэй і ба дзё ра га на строю!

Скі нуў са ба ку 
з пя та га па вер ха

У ста лі цы пра ва ахоў ні кі за тры ма лі муж чы ну, які 
з агуль на га бал ко на пя та га па вер ха до ма па ву лі цы 
Ясе ні на скі нуў са ба ку.

Гра ма дзя нін 1988 го да на ра джэн ня, які ра ней ужо быў 
су дзі мы за ра ба ван не, на доб рым пад піт ку прый шоў да 
сяб роў кі. Тут ён вы веў яе са ба ку на лес віч ную пля цоў ку 
і па чаў па ды маць жы вё лу на ру ках над га ла вой, а по тым 
кі даць на пад ло гу. Ка лі на пля цоў ку вый шла су сед ка і 
па спра ба ва ла аба ра ніць са ба ку, муж чы на кі нуў ся да яе, 
але жан чы на па спе ла сха вац ца ў сва ёй ква тэ ры. За тым 
зла мыс нік ад нёс жы вё лу на агуль ны бал кон і скі нуў уніз. 
У гэ ты час ка ля пад' ез да ся дзе ла жан чы на, якая ба чы-
ла, як са ба ка ля цеў з вы шы ні. Жы вё ла за гі ну ла на мес-
цы. Муж чы на быў за тры ма ны, за ве дзе на кры мі наль ная 
спра ва за ху лі ган ства, па фак це пра во дзіц ца пра вер ка.

Пар нас ту дыя... 
у ква тэ ры 

Су пра цоў ні кі ста ліч на га нар ка кант ро лю пад час пра вя-
дзен ня апе ра тыў на-по шу ка вых ме ра пры ем стваў па вы-
яў лен ні асоб, якія зай ма юц ца рас паў сюдж ван нем пар наг-
ра фіі ў ін тэр нэ це, за тры ма лі бес пра цоў на га 32-га до ва га 
ўра джэн ца Баб руй ска, які па мес цы жы хар ства ў Мін ску 
ар га ні за ваў пар нас ту дыю.

У ёй ён ажыц цяў ляў фо та- і ві дэа за пі сы пар наг ра фіч на га ха-
рак та ру з удзе лам асоб муж чын ска га по лу з лю та га мі ну ла га го да 
па каст рыч нік бя гу ча га. Апе ра тыў ні кі кан фіс ка ва лі фо та апа ра ты 
з пар на ма тэ ры я ла мі, фа ла і мі та та ры, на за па шваль ныя SD-карт кі 
і аб ста ля ван не для фо та- і ві дэа зды мак. Уста ноў ле на, што зня тыя 
пар наг ра фіч ныя ма тэ ры я лы муж чы на пе ра сы лаў за мя жу для 
рас паў сюдж ван ня на сай тах, за што атрым лі ваў гра шо выя пе ра-
во ды. Гра ма дзя ні ну за яго дзей насць мо жа па гра жаць па ка ран не 
ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі тэр мі нам да ча ты рох га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



НаўздагонНаўздагон  

НА ПЕЎ 
ЗЯМ ЛІ МА ЁЙ

Ча тыр нац ца ты раз го рад Мар' і на Гор ка пры маў удзель-

ні каў і гас цей аб лас но га фес ты ва лю на род най твор-

час ці «На пеў зям лі ма ёй». 

Ме ра пры ем ства, якое ўпер шы ню стар та ва ла ў Пу ха віц-

кім ра ё не ў 2001 го дзе і атры ма ла тут па ста ян ную пра піс-

ку, лі чыц ца га лоў ным фо ру мам ама тар скай твор час ці Мін-

скай воб лас ці і ахоп лі вае ўсю жан ра вую па літ ру на род на га 

мас тац тва. У ме жах фес ты ва лю ад бы ла ся твор чая ім прэ за 

«Пес ня ры бе ла рус ка га сло ва», пры све ча ная 135-год дзю з 

дня на ра джэн ня Ян кі Ку па лы і Яку ба Ко ла са, ура чыс тас ці з 

на го ды свят ка ван ня Дня ра бот ні каў куль ту ры, кан цэрт На-

цы я наль на га ака дэ міч на га на род на га ар кест ра Бе ла ру сі імя 

І. Жы но ві ча, кон курс «На хва лях твор час ці».

У кон курс най пра гра ме ўзя лі ўдзел 23 ама тар скія ка-

лек ты вы на род най твор час ці з усіх рэ гі ё наў Мін шчы ны, 

для якіх фес ты валь з'яў ля ец ца свое асаб лі вым эк за ме нам, 

вы ні кам твор чай дзей нас ці. Кож ны з іх пра дэ ман стра ваў 

свае та лент і пра фе сі я на лізм. Вы ступ лен ні ацэнь ва ла жу-

ры на ча ле з кам па зі та рам Іга рам Лу чан ком. У скла дзе 

яго і та кія аў та ры тэт ныя асо бы, як мас тац кі кі раў нік На-

цы я наль на га ака дэ міч на га на род на га хо ру імя Г. Ці то ві ча 

Мі ха іл Дры неў скі.

Гран-пры фес ты ва лю — мік ра аў то бус — да стаў ся Сма-

ля віц ка му ра ё ну, які прад стаў ля лі на род ны ан самбль «Плі-

са» Ак цябр ска га сель ска га до ма куль ту ры, узор ны ду ха вы 

ар кестр і на род ны ва каль ны ан самбль «Ад шчы ра га сэр ца» 

дзі ця чай шко лы мас тац тваў.

Не за ста лі ся без уз на га род і ін шыя пе ра мож цы і ўдзель ні кі 

кон кур су. Ім уру ча ны кам плек ты гу ка ўзмац няль най апа ра ту-

ры, кам п'ю та ры, мік ра фо ны.

Да дам, «На пеў зям лі ма ёй» — га лоў ная куль тур ная па дзея 

ў жыц ці воб лас ці. Гэ та му фо ру му на род ных та лен таў удзя ля-

ец ца асаб лі вая ўва га з бо ку Мі набл вы кан ка ма.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by
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