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Па ры на па рахПа ры на па рах

— Мы доў га вы нош ва-

лі ідэю пра вя дзен ня та ко га 

кон кур су, — па дзя лі ла ся 

пра рэк тар Ма гі лёў ска га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

хар ча ван ня, стар шы ня арг-

ка мі тэ та Воль га МА ЦЫ КА-

ВА. — Яна ўзнік ла пас ля вя-

лі ка га пед са ве та ў Прэ зі дэн-

та, дзе бы ло ска за на, што мы 

па він ны рых та ваць не толь кі 

доб ра га пра фе сі я на ла і гра-

ма дзя ні на, але і сем' я ні на. 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі нас у 

гэ тым пад тры ма ла.

За пра шэн не пры няць уд-

зел у кон кур се атры ма лі сту-

дэн ты ўсіх ВНУ кра і ны. Трэ-

ба бы ло ў вы зна ча ны тэр мін 

па даць за яў ку, зняць ро лік 

пра ся бе, а так са ма пра дэ-

ман стра ваць праз фо та гіс-

то рыю ства рэн ня сям'і. Вы-

пра ба ван не прай шлі толь кі 

пяць сем' яў. Ча му так ма ла? 

За пра ша лі ся вы ключ на сту-

дэнц кія па ры, а та кіх ака за-

ла ся ня шмат. Час цей бы вае, 

ка лі толь кі адзін з су жэн цаў 

сту дэнт. Да рэ чы, ар га ні за-

та ры ўжо па дум ва юць, каб 

у бу ду чым па шы рыць ко ла 

ўдзель ні каў. У тым, што кон-

курс бу дзе іс на ваць, су мнен-

няў ня ма: рэ за нанс атры маў-

ся вя лі кі.

Тэ ме зда ро ва га ла ду жыц-

ця і хар ча ван ня быў ад ве дзе-

ны ўвесь пер шы дзень. Ку лі-

нар ны іс пыт па чаў ся з май-

стар-кла са ад Пят ра Ануф ры-

ен кі. Не так даў но «Чыр вон ка. 

Чыр во ная зме на» пі са ла пра 

гэ та га та ле на ві та га хлоп-

ца — пе ра мож цу спа бор ніц-

тваў WorldSkіlls Belarus 2018 

у кам пе тэн цыі «Ку лі нар нае 

мас тац тва». Усе на зі ра лі, як 

ён ва ро жыць над ра ман тыч-

най вя чэ рай для два іх. Пётр 

ра біў ку ры нае фі ле са скла-

да ным гар ні рам і па ра лель на 

ін струк та ваў кан кур сан таў, як 

пра віль на хар ча вац ца. Пас-

ля дэ гус та цыі прый шла чар га 

ім са мім па дзя ліц ца ве да мі з 

гэ тай сфе ры. Вы клад чы-

кі ўні вер сі тэ та пад рых та ва лі 

шмат ка вар ных пы тан няў, 

якія толь кі на пер шы по гляд 

зда ва лі ся прос ты мі. Вось вы 

мо жа це, на прык лад, ска заць, 

што трэ ба зра біць, каб ам лет 

не быў «гу ма вы»? Не ве да е-

це? А Кі рыл Бу та раў з хо ду 

агу чыў пра віль ны ад каз: не 

трэ ба дадаваць му ку. Гэ та му 

яго яшчэ ма ці на ву чы ла. На-

огул кла січ ны ам лет, ска заў 

ён, гэ та яй кі (іх трэ ба ўзбіць), 

кры ху со лі і ма ла ка.

Як зра біць, каб яй ка пры 

вар цы не лоп ну ла? Што 
трэ ба да даць, каб бу рак не 
стра ціў ко лер? Ка лі са ліць 
мяс ны бу лён? Пы тан ні сы па-
лі ся ад но за ад ным. Сту дэн-
ты не зда ва лі ся. Аляк сандр 
Мярз лоў на ват на ву ко ва аб-
грун та ваў, ча му ва ра нае яй-
ка, у ад роз нен не ад сы ро га, 

кру ціц ца. Хоць ча го здзіў ляц-

ца, хло пец — сту дэнт Ма гі-

лёў ска га ўні вер сі тэ та хар ча-

ван ня. А яго жон ка Ве ра ні ка 

з лёг кас цю спра ві ла ся з пы-

тан нем, што ра біць, ка лі суп 
пе ра со ле ны. «Прос та апус-
ціць у каст ру лю мя шо чак з 
ры сам», — ска за ла яна.

Па ры, трэ ба ад зна чыць, 

ака за лі ся на рэд касць да-

свед ча ны мі і пра су ну ты мі. 

Пры чым са лі ра ва лі муж чы-

ны. Са май эру дзі ра ва най у 

пы тан нях пра віль на га і зда-

ро ва га хар ча ван ня ста лі, ну 

хто б су мня ваў ся, Аляк сандр 

і Ве ра ні ка Мярз ло вы, бу ду-

чыя спе цы я ліс ты ў га лі не 

хар чо вай пра мыс ло вас ці.

А вось у на ступ ным вы-

пра ба ван ні «Ка пей ка ў ка-

пей ку», у які плаў на пе рай-

шла ку лі нар ная эс та фе та, 

пе ра мог Кі рыл Бу та раў. 

Муж чын скай па ло ве пра па-

ноў ва ла ся на быць у кра ме 

пра дук ты для свя точ на га 

абе ду. Для гэ та га кож на му 

вы да лі па 30 руб лёў і да лі 

30 хві лін на за куп ку. Кі рыл 

спра віў ся лепш за ас тат ніх. 

Зра біць гэ та, пры знаў ся ён, 

бы ло ня цяж ка, бо до ма сам 

ку ха рыць і доб ра ары ен ту ец-

ца і ў пра дук тах, і ў цэ нах.

На сцэ не Па ла ца куль-

ту ры Ма гі лёў скай воб лас ці 

ад бы ла ся са мая ві до вішч ная 

част ка кон кур су. Кан кур сан-

ты спя ва лі, тан ца ва лі, па каз-

ва лі тэ ат ра лі за ва ныя сцэн кі, 

па не каль кі ра зоў змя ня ю чы 

свой воб раз. Пуб лі ка бы ла ў 

за хап лен ні.

Пер шае мес ца ў вы ні ку за-

ня лі Кі рыл і Да р'я Бу та ра вы 

з Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та. 

Дру гое па дзя лі лі Дзміт рый і 

Ка ры на Ме лан дэр з Гро дзен-

ска га дзяр жаў на га ўні вер сі-

тэ та імя Ян кі Ку па лы і Аляк-

сандр і Ве ра ні ка Мярз ло вы 

з Ма гі лёў ска га дзяр жаў на-

га ўні вер сі тэ та хар ча ван ня. 

Трэ цяе да ста ло ся Анд рэю і 

Воль зе Аст роў скім з Па лес-

ка га дзяр жаў на га ўні вер сі-

тэ та і Аляк санд ру і Ва ле рыі 

Мак сі мо ві чам з Бе ла рус кай 

дзяр жаў най сель ска гас па-

дар чай ака дэ міі.

— Па езд ка ста ла для нас 

ці ка вым сюр пры зам, — дзя-

лі лі ся ўра жан ня мі Анд рэй 

і Воль га Аст роў скія. — Мы 

ні ко лі не бы лі ў Ма гі лё ве і з 

за да валь нен нем зна ё мі лі ся 

з го ра дам. Вель мі пры ем на 

бы ло ста са вац ца з ін шы мі 

па ра мі, ра зам неш та аб мяр-

коў ваць, ха дзіць па кра мах.

— Усё ад бы ло ся так хут-

ка, што мы не па спе лі азір-

нуц ца, — да да юць Аляк-

сандр і Ве ра ні ка Мярз ло-

вы. — Мы шмат жар та ва лі, 

гу та ры лі, дзя лі лі ся дум ка мі. 

Гэ та вель мі ка рыс ны і па-

трэб ны во пыт.

— Усё прай шло ці ка ва, 
асаб лі ва за пом ніў ся фі нал, — 
рас ка за лі Ва ле рыя і Аляк-
сандр Мак сі мо ві чы. — На род-
ны та нец стан чы лі на ад ным 
ды хан ні. Мы ж яго рэ пе ці ра ва-
лі цэ лы ты дзень. Спе цы яль на 
ха дзі лі для гэ та га ў наш го-
рац кі Дом куль ту ры.

— А мы пра твор чы ну мар 
на огул да ве да лі ся ў апош ні 
мо мант, — пры зна лі ся Дзміт-
рый і Ка ры на Ме лан дэр. — 
У вы ні ку прый шло ся ім пра ві-
за ваць прос та на сцэ не.

На пэў на, гэ тай не па срэд-
нас цю су жэн цы Ме лан дэр і 
ска ры лі ад на го са спон са раў 
кон кур су, які па да рыў ім па-
езд ку на Чор нае мо ра. Пе-
ра мож цы атры ма лі му зыч ны 
цэнтр, усе ас тат нія — ста ло-
выя і чай ныя на бо ры по су-
ду, аб ру сы. Парт нё ры ме ра-
пры ем ства так са ма ада ры лі 
ўдзель ні каў са лод кі мі пры-

сма ка мі. Яно і зна мя наль на: 

сту дэнц кі пе ры яд ся мей на га 

жыц ця — са мы са лод кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фота Рамана РУЦКАГА.

ШОС ТЫ раз пра ект 

«Сту дэнт на ты дзень» 

пры няў абі ту ры ен таў на 

16 фа куль тэ тах Бел дзярж уні-

вер сі тэ та: іх дзве ры ад чы ні лі-

ся для 136 удзель ні каў. Стар-

ша клас ні кі на пра ця гу пя ці 

дзён на вед ва лі роз ныя лек цыі 

і «пры мя ра лі» на ся бе та кую 

жа да ную ро лю сту дэн та. Як 

прай шлі на ву чаль ныя буд ні 

«на ва бран цаў»? Каб да ве дац-

ца аб гэ тым, мы за зір ну лі на 

фі ла ла гіч ны фа куль тэт БДУ.

...У ка лі до рах філ фа ка шум на і 

шмат люд на. Ся род па то ку сту дэн-

таў скла да на вы зна чыць, хто з іх 

«па ста ян ны жы хар», а хто «ча со-

вы госць». За тое бач на, што ўсе 

лю бяць па ес ці — ка ля ста ло вай 

ажыя таж. Зва нок ад ку ра та ра 

гру пы Ула дзі мі ра Рыд кі на — і праз 

не каль кі хві лін пе рад на мі 14 дзяў-

чы нак, га то вых па дзя ліц ца сва і мі 

ўра жан ня мі.

Удзель ні цы пра ек та пры зна лі ся, 

што кож ны дзень зна хо джан ня на 

фа куль тэ це быў на сы ча ны ці ка вы-

мі па ра мі. На прык лад, яны пры сут-

ні ча лі на лек цыі па кі тай скай мо ве, 

зна ё мі лі ся з ла цін скай, ус па мі на-

лі асно вы су час най рус кай мо вы, 

да ве да лі ся аб но вых для ся бе па-

няц цях. Акра мя та го, ха дзі лі на су-

стрэ чу з вя до май дзі ця чай пісь мен-

ні цай, якая, як ка жуць школь ні цы, 

не па кі ну ла іх раў на душ ны мі.

— Ат мас фе ра на фа куль тэ це 

пры ем ная. Аб ста ноў ка па доб ная 

на шко лу, толь кі тут усё маш таб-

ней шае. Ста ло вая доб рая, з го ла ду 

дак лад на не па мром! А яшчэ кру та, 

што наш ку ра тар час та ар га ні зоў-

ваў для нас роз ныя ак тыў нас ці. На-

прык лад, мы ха дзі лі на эк скур сію ў 

На цы я наль ны мас тац кі му зей, — 

ка жуць су раз моў ні цы.

Акра мя на вед ван ня лек цый 

абі ту ры ен ты па зна ё мі лі ся з ад мі-

ніст ра цы яй уні вер сі тэ та, пры ём най 

ка мі сі яй і за да лі ім пы тан ні аб па-

ступ лен ні. Аб пра ек це «Сту дэнт на 

ты дзень» удзель ні цы да ве да лі ся з 

роз ных кры ніц. На прык лад, дзе-

ся ці клас ні ца Ка ця ры на БА КО, 

на ву чэн ка на ва груд скай гім на-

зіі № 1 і па ду маць не маг ла, што 

рас ка жа ёй пра гэ та... ба бу ля!

— Яна пра чы та ла ў мяс цо вай 

га зе це на ві ну аб на бо ры ў пра ект. 

Ідэя па да ла ся ці ка вай. Доў га не ду-

ма ла — ад ра зу на пі са ла ма ты ва-

цый ны ліст і... за бы ла ся пра свой 

маг чы мы ўдзел! Але ка лі па тэ ле-

фа на ва лі і ска за лі, што я прай шла, 

вель мі ўзра да ва ла ся. Зна хо джан не 

тут да ло ра зу мен не: мне па да ба ец-

ца анг лій ская і ўсход няя фі ла ло гія. 

Ду маю, у хут кім ча се зраб лю кан-

чат ко вы вы бар і бу ду спа кой на ча-

каць па ступ лен ня ва ўні вер сі тэт.

Ган на КЛІ МО ВІЧ, ву ча ні ца 

11 кла са ма гі лёў скай ся рэд няй 

шко лы № 27 рас ка за ла, што да-

ве да ла ся аб пра ек це яшчэ два га-

ды та му, але вы ра шы ла пры няць 

удзел толь кі сё ле та:

— Я бы ла ня ўпэў не ная ў сва іх 

сі лах, ду ма ла, што гэ та не для мя-

не. Трэ ба пі саць ма ты ва цый ны ліст 

з вы раз на вы кла дзе ны мі дум ка мі, 

а ў мя не з гэ тым праб ле мы. Але я 

пе ра маг ла са рам лі васць, бо вель-

мі ха це ла па сту паць на філ фак, і 

ад пра ві ла за яў ку. Ні ра зу аб гэ тым 

не па шка да ва ла. Гэ та кру ты во пыт 

для ўсіх абі ту ры ен таў. Спа чат ку на-

вед ван не лек цый зда ва ла ся скла-

да ным вы пра ба ван нем — усё ж 

та кі гэ та не 45 хві лін уро ка. Але 

пас ля пры звы ча і ла ся і кож ны но-

вы дзень на фа куль тэ це ча ка ла з 

не цяр пен нем!

Не ўсе абі ту ры ен ты ўдзель ні ча лі 

ў пра ек це «Сту дэнт на ты дзень» 

упер шы ню. Адзі нац ца ці клас ні ца 

Ган на СНЯ ГІР, ву ча ні ца ста ліч-

най ся рэд няй шко лы № 196, аб 

пра ек це да ве да ла ся з сац сет кі 

Іnstаgrаm тры га ды та му. Ле тась 

дзяў чы на бы ла на гіс та рыч ным фа-

куль тэ це. Дзя ку ю чы гэ та му во пы ту 

яна зра зу ме ла, што ёй ён не па 

ду шы і трэ ба раз гле дзець ін шыя 

ва ры ян ты для бу ду чай пра фе сіі:

— На фі ла ла гіч ным фа куль тэ це 

мне вель мі спа да ба ла ся! На лек цыі 

па гіс то рыі рус кай лі та ра ту ры мы 

пра хо дзі лі твор часць пісь мен ні ка 

Аляк санд ра Ра дзі шча ва. Гэ та кру-

та, та му што ў школь най пра гра ме 

яго ня ма і мно гія па дзеі з жыц ця 

пісь мен ні ка здзі ві лі і за ці ка ві лі. На 

па ры па су час най рус кай мо ве вы-

клад чык рас ка заў аб дзея сло вах 

тое, што мы не ве да лі да гэ туль. 

Для нас, абі ту ры ен таў, бы ло ці ка-

ва, што ін фар ма цыю па да ва лі не 

«з ну ля», а на тым уз роў ні, на якім 

спы ні лі ся сту дэн ты. Пры хо дзі ла ся 

хут ка ары ен та вац ца. А яшчэ ці ка-

ва, ка лі вы клад чык у кан цы па ры 

ка заў: «Гэ та мы раз бя ром на на-

ступ ных за ня тках». Крыўд на, што 

мы ўжо ту ды не тра пім. Хі ба што як 

ста нем сту дэн та мі.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Фо та аў та ра.

ШЧАС ЛІ ВЫЯ РА ЗАМ — НА ВУ ЧО БЕ І ДО МА
Пяць ма ла дых пар два дні зма га лі ся ў Ма гі лё ве за 

зван не най леп шай у рэс пуб лі кан скім кон кур се сту-

дэнц кіх сем' яў «Шчас лі выя ра зам», ар га ні за ва ным 

Мі ніс тэр ствам аду ка цыі, Бе ла рус кім праф са юзам 

ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі і Ма гі лёў скім дзяр жаў-

ным уні вер сі тэ там хар ча ван ня. Па лы мя ныя сэр цы 

аб' яд ноў вае не толь кі ка хан не, але і агуль ны по быт. 

А ён, як вя до ма, здоль ны раз бу рыць на ват са мыя 

моц ныя па чуц ці. І трэ ба прай сці доб рую за гар тоў-

ку, каб вы тры маць вы пра ба ван ні і за стац ца ра зам. 

Кон курс стаў як раз тым мес цам, дзе гэ та па цвер-

дзі ла ся. Ар га ні за та ры па кла па ці лі ся, каб у пра гра ме 

бы ло ўсё — ад вя сё лых спар тыў ных спа бор ніц тваў 

і ўмен ня тры мац ца на пуб лі цы да ве дан ня асноў 

зда ро ва га хар ча ван ня і раз мер ка ван ня ся мей на га 

бюд жэ ту.

Абі ту ры ент-2019Абі ту ры ент-2019

ЗА ЗІР НУЦЬ 
НА «КУХ НЮ» ВЕ ДАЎ

Аб са лют ныя пе ра мож цы пер ша га кон кур су сту дэнц кіх сем' яў 
Кі рыл і Да р'я Бу та ра вы.

Анд рэй і Воль га Аст роў скія: 
«Ну што, Ва ку ла, зда бу дзеш мне цар скія ча ра віч кі?»

Ка ця ры на Ба ко, Ган на Сня гір, Ган на Клі мо віч (зле ва на пра ва).


