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Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Сён ня ў струк ту ры ганд лё ва-

га комп лек су ўні вер сі тэ та пра цу-

юць дзве ста ло выя, дзве ка вяр ні, 

шэсць бу фе таў і адзін кі ёск, якія 

раз ме шча ны ў ву чэб ных кар пу сах 

і ін тэр на тах сту дэнц ка га га рад ка. 

Па слу га мі комп лек су ка рыс та юц-

ца ў ся рэд нім тры ты ся чы ча ла век 

што дня. Са мыя па пу ляр ныя аб'-

ек ты — ста ло вая № 1 у га лоў ным 

кор пу се і «На ша ка вяр ня» (ву чэб-

ны кор пус № 7).

— У зга да най ста ло вай хар-

чу юц ца пры клад на 500 ча ла век. 

Ся рэд ні чэк скла дае тры руб лі, — 

па ве да мі ла ды рэк тар ганд лё ва га 

комп лек су БДПУ Та ма ра РАЖ-

КА ВАН. — Ста ло вая аб ста ля ва ная 

су час най мэб ляй. Там пра цу юць 

ад ра зу тры вуз лы раз лі ку з на вед-

валь ні ка мі. Асаб лі вым по пы там ка-

рыс та юц ца та кія стра вы, як са ла та 

са све жай ка пус ты, са ла та з мар-

ской ка пус ты, су пы ма лоч ны, яч ны, 

ра соль нік, ма чан ка з блі на мі, плоў, 

сма жа ні на, за пя кан ка з тва ра гу. У 

ста ло вай пра цуе свой кан ды тар скі 

цэх, асна шча ны су час ным вы со-

ка тэх на ла гіч ным аб ста ля ван нем. 

Асар ты мент уні вер сі тэц кай вы печ кі 

ве дае кож ны сту дэнт і су пра цоў нік 

БДПУ. Ад но з на шых ноу-хау — уні-

вер сі тэц кі хлеб, рэ цэп ту ра яко га 

бы ла рас пра ца ва на да ста год дзя 

ўні вер сі тэ та. Мы ўво гу ле ад да ём 

вя лі кую ўва гу фір мен ным стра вам, 

ку лі нар ным вы на ход ствам, ста ра-

ем ся га та ваць раз на стай на і смач-

на, як до ма... Усе ме лі маг чы масць 

па час та вац ца пры га та ва ны мі на-

шы мі ку ха ра мі фар шы ра ва ны мі 

ку ры нымі нож ка мі, ру ля дай з мя са 

птуш кі, паш тэ там з пе ча ні, тва рож-

ны мі ба тон чы ка мі...

Уво гу ле, як свед чаць да ныя ма-

ні то рын гу, ся рэд ні кошт абе ду ў 

пунк тах хар ча ван ня БДПУ ў ве рас-

ні зна хо дзіў ся ў дыя па зо не ад 1,75 

да чатырох руб лёў. Ка лі раз мо ва 

ідзе пра бу фе ты, то ад 1,5 да 2,8 

руб ля.

— Сён ня на па рад ку дня ста іць 

цэ на вы фак тар, — пад крэс лі вае 

Та ма ра Раж ка ван. — Хар ча ван не 

па він на быць не прос та смач ным, 

але і да ступ ным. Та му ў нас ад-

бы лі ся змя нен ні ў асар ты мен це 

страў, мы больш не ўклю ча ем у 

ме ню ка ла рый ныя са ла ты з вы-

ка ры стан нем вянд лі ны, сы ру, яек 

і ма я нэ зу, а за мест іх пра па ну юц-

ца са ла ты з ага род ні ны. Апош нія 

ўклю ча юц ца і ў комп лекс ны абед 

кош там да двух руб лёў. На пра ця-

гу шэ ра гу га доў за куп ка сы ра ві ны і 

пра дук таў у ганд лё вым комп лек се 

пра во дзіц ца пра ду ма на, да га во ры 

за клю ча юц ца толь кі з сур' ёз ны мі 

парт нё ра мі, пе ра важ на на пра мую 

з вы твор ца мі, якія імк нуц ца пра-

ца ваць па мен шай ца не. Пры яры-

тэт ад да ец ца тым, хто ад пус кае 

пра дук цыю свое ча со ва, дроб ны мі 

пар ты я мі і зні жае ад пуск ную ца ну. 

Пра дук цыю па стаў ля юць больш 

як 30 прад пры ем стваў і ар га ні за-

цый.

Кошт фар мі ру ец ца ў ад па вед-

нас ці з Ін струк цы яй аб па рад ку 

фар мі ра ван ня цэн на пра дук цыю 

гра мад ска га хар ча ван ня, што рэа-

лі зу ец ца ва ўста но вах аду ка цыі, 

якую Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю за цвер-

дзі ла ў жніў ні гэтага го да. У ме ню 

пра па ну юц ца са ла ты кош там ад 20 

да 90 ка пе ек, су пы кош там да 60 

ка пе ек, га ра чыя стра вы — ад 80 

ка пе ек да трох руб лёў.

ПРА ХАР ЧО ВЫЯ 
ЗВЫЧ КІ

— Ма ла дое па ка лен не, на 

жаль, час та не за дум ва ец ца аб 

на ступ ствах сва іх ня пра віль ных 

хар чо вых па во дзі наў, — раз ва-

жае пер шы пра рэк тар БДПУ 

Свят ла на КОП ЦЕ ВА. — Пас ля 

па ступ лен ня ў ВНУ мно гія сту дэн-

ты цал кам ці част ко ва змя ня юць 

рэ жым хар ча ван ня. У іх ра цы ё не 

змян ша ец ца аб' ём спа жы ван ня 

мя са, ры бы, ма лоч ных пра дук таў, 

ага род ні ны і са да ві ны, за тое па вя-

ліч ва ец ца спа жы ван не каў бас ных 

і ма ка рон ных вы ра баў, вы печ кі, 

яек. Асаб лі ва гэ та ак ту аль на для 

ін ша га род ніх сту дэн таў, якім да-

во дзіц ца са ма стой на кла па ціц ца 

пра ар га ні за цыю свай го хар ча-

ван ня. Так са ма да лё ка не ўсе ўме-

юць кі ра ваць улас ным бюд жэ там. 

Не га тыў нае змя нен не струк ту ры 

і якас ці хар ча ван ня з'яў ля ец ца 

ад ной з асноў ных пры чын агуль-

най стам ляль нас ці і роз ных за-

хвор ван няў. Сі ту а цыю са ста нам 

зда роўя ма ла до га па ка лен ня ні як 

нель га на зваць доб рай. Па звест-

ках СА АЗ, агуль ная за хва раль-

насць сту дэнц кай мо ла дзі ўзрас-

ла за апош нія дзе сяць га доў на 

35 %, у мно гім гэ та звя за на з хар-

чо вы мі звыч ка мі.

У су вя зі з гэ тым у БДПУ су мес-

на з 33-й сту дэнц кай па лі клі ні кай 

бы ла за цвер джа на «Комп лекс ная 

пра гра ма ўма ца ван ня зда роўя 

сту дэн таў на 2018—2021 га ды», 

ад ным з на прам каў якой з'яў ля-

ец ца ар га ні за цыя зба лан са ва на-

га ра цы я наль на га хар ча ван ня. 

У цэнт ры ўва гі — за бес пя чэн не рэ-

гу ляр ным га ра чым хар ча ван нем, 

па шы рэн не асар ты мен ту ў ста-

ло вых уні вер сі тэ та, ві та мі ні за цыя 

страў, а так са ма кант роль за ар-

га ні за цы яй хар ча ван ня з бо ку рэк-

та ра та і гра мад скіх ар га ні за цый. 

Што год ва ўні вер сі тэ це пра во дзіц-

ца ма ні то рынг у гэ тай сфе ры.

Свят ла на Коп це ва азна ё мі ла 

ўсіх з вы ні ка мі дыс тан цый на га 

да сле да ван ня, якое пра во дзі ла-

ся ў гэтым го дзе су пра цоў ні ка мі 

псі ха ла гіч най служ бы су мес на з 

цэнт рам раз віц ця ін фар ма цый-

ных тэх на ло гій. Удзел у ім узя лі 

440 сту дэн таў пер шых—чац вёр-

тых кур саў, а так са ма вы клад чы кі 

і су пра цоў ні кі ўні вер сі тэ та.

У хо дзе да сле да ван ня, у пры-

ват нас ці, вы свет лі ла ся, што кож-

ны дзень на вед ва юць ста ло выя 

і бу фе ты БДПУ толь кі чвэрць 

апы та ных. Не каль кі ра зоў на ты-

дзень — 45 %, не каль кі ра зоў на 

ме сяц — 25 %, а ўво гу ле не на вед-

ва юць ка ля 5 %. Боль шая част ка 

апы та ных (87,3 %) у той ці ін шай 

сту пе ні за да во ле на ўзроў нем ар-

га ні за цыі хар ча ван ня ў БДПУ. 

У най боль шай сту пе ні сту дэн-

ты за да во ле ны якас цю аб слу-

гоў ван ня (86,3 %), якас цю страў 

(84,6 %), якас цю ста ло вых пры-

бо раў (78,9 %) і гра фі кам ра бо ты 

пунк таў хар ча ван ня (74,6 %).

А... ЧЫП СЫ ЁСЦЬ?
У сту дэн таў і су пра цоў ні каў па-

ці ка ві лі ся, што з ежы яны на бы-

ва юць час цей за ўсё? Най больш 

па пу ляр ны мі з'яў ля юц ца дру гія 

стра вы: іх вы бі рае амаль па ло ва 

ад усіх апы та ных. Пер шыя стра-

вы — 23,6 % рэ спан дэн таў. Кож ны 

дзя ся ты ўдзель нік да сле да ван ня 

ад дае пе ра ва гу гар ба це ці ка ве 

ў бу фе тах і ста ло вых уні вер сі тэ-

та. Са ла ты за каз ва юць 8,6 % ад 

агуль най коль кас ці ўдзель ні каў 

да сле да ван ня. Ма ла хто вы бі рае 

сок, га зі ра ва ную ва ду, вы печ ку, 

пі рож ныя, а тым больш ша ка лад. 

Ці ка ва, што ні адзін удзель нік апы-

тан ня не пры знаў ся, што на бы вае 

чып сы, су ха ры кі ці арэш кі.

«А ча го, на ва шу дум ку, не ха-

пае ў асар ты мент ным пе ра лі ку 

пунк таў хар ча ван ня БДПУ?» — па-

ці ка ві лі ся ў сту дэн таў і су пра цоў ні-

каў уні вер сі тэ та.

Па шы рыць асар ты мент пер шых 

страў па пра сі лі 32 % удзель ні каў 

апы тан ня. Не да стат ко вы вы бар 

дру гіх страў ад зна чы лі 16 %. Ба-

чыць больш шы ро кі вы бар са ла таў 

па жа да лі 12 % апы та ных. Пры гэ-

тым ка ля трэ цяй част кі ўдзель ні-

каў да сле да ван ня ўка за лі, што ім 

уся го ха пае.

Усім бы ло пра па на ва на вы-

ка заць за ўва гі па ўдас ка на лен ні 

ар га ні за цыі хар ча ван ня ва ўні вер-

сі тэ це. Не су мнен ным лі да рам ся-

род ад ка заў з'яў ля ец ца па жа дан не 

рэ спан дэн таў унес ці ў асар ты мент 

страў боль шую раз на стай насць 

(14 %). Пры гэ тым кож ны дзя ся ты 

ўдзель нік да сле да ван ня не вы ка-

заў ні я кіх пра па ноў ці за ўваг, па-

коль кі ўсё ў ар га ні за цыі хар ча ван-

ня за да валь няе.

Не вя лі кая гру па сту дэн таў, вы-

клад чы каў і су пра цоў ні каў про-

сяць па леп шыць якасць страў 

(ка ля 6 %), зра біць цэ ны больш 

да ступ ны мі (4 %), па леп шыць 

умо вы хар ча ван ня для сту дэн таў, 

якія на ву ча юц ца ў дру гую зме ну 

(3,4 пра цэн та).

Між ін шым, стар шы ня пяр віч-

най праф са юз най ар га ні за цыі 

сту дэн таў БДПУ Воль га ДЫМ-

КО ВА агу чы ла на Са ве це яшчэ 

не каль кі па жа дан няў сту дэн таў. 

Па-пер шае, не сак рэт, што сту дэнт 

лепш прый дзе на лек цыі га лод ным, 

але па спіць кры ху больш. Та му ўжо 

пас ля пер шай-дру гой па ры та кія 

«со ні» бя гуць у ста ло вую ці бу фет, 

але за 15 хві лін пе ра пын ку вель мі 

праб ле ма тыч на па спець пра глы-

нуць на ват бу лач ку пад ку ба чак ка-

вы. Ка лі б пе ра пы нак быў кры шач-

ку даў жэй шы, маг чы ма, што нех та 

хоць на трэ цюю па ру не пай шоў бы 

з га лод ным страў ні кам. Ёсць пы-

тан ні і па ар га ні за цыі хар ча ван ня 

па су бо тах. Рэк тар уні вер сі тэ та па-

абя цаў пра гэ та па ду маць...

МАН ТЫ 
З ГАР БУ ЗА

Ды рэк тар ганд лё ва га комп-

лек су Та ма ра Раж ка ван звяр ну ла 

ўва гу на кад ра вую праб ле му. Для 

Мінск ага пра фе сій на-тэх ніч на га 

ка ле джа ку лі на рыі ста ло выя БДПУ 

з'яў ля юц ца ба за вы мі прад пры ем-

ства мі для на ву чан ня і пра хо джан-

ня вы твор чай прак ты кі.

— У да дзе ны мо мант на прак-

ты цы ў нас зна хо дзяц ца во сем бу-

ду чых ку ха раў і два кан ды та ры, — 

па ве да мі ла яна. — Ад туль да нас 

пры хо дзяць па раз мер ка ван ні і 

ма ла дыя спе цы я ліс ты. Але ня гле-

дзя чы на вель мі пры яз ную і доб ра-

зыч лі вую ат мас фе ру ў ка лек ты ве, 

праз год мно гія з іх зваль ня юц ца. 

Ця ку часць кад раў скла дае 30 %. 

Ку хар — уво гу ле скла да ная пра-

фе сія, якая па тра буе вя лі кіх фі зіч-

ных на ма ган няў, доб ра га ва ка ме ра 

і вы дат ных сма ка вых рэ цэп та раў. 

Мо ладзь су ты ка ец ца ў нас з тым, 

што да дзе ся ці га дзін ра ні цы трэ-

ба ўжо вель мі шмат пры га та ваць, 

а яны не вы трым лі ва юць на груз кі. 

Ідуць у ка вяр ню ці пі цэ рыю, дзе за 

дзень мож на зра біць 10—20 піц і 

атры маць та кі ж за ро бак, як у нас, 

але пры ін шых вы сіл ках. А пад час 

лет ніх і зі мо вых ка ні кул, ка лі ад сут-

ні чае та ва ра аба рот, нам уво гу ле 

да во дзіц ца звяр тац ца да кі раў ніц-

тва ўні вер сі тэ та па ма тэ ры яль ную 

пад трым ку.

«Трэ ба ра біць на шы прад пры-

ем ствы пры го жы мі, су час ны мі, 

каб гэ та пры цяг ва ла ма ла дое 

па ка лен не, — ад ка за ла на пы-

тан не рэк та ра, як спы ніць ад ток 

кад раў, Та ма ра Раж ка ван. — Ну 

і, ка неш не, па вя ліч ваць за ра бот-

ную пла ту...»

Свят ла на Коп це ва асоб на 

спы ні ла ся на ўні каль ным асен-

нім фес ты ва лі «Гар бу зо вы фэст», 

які ў кан цы ве рас ня прай шоў на 

аг ра бія стан цыі «Зя лё нае» пад 

Мінск ам ужо дру гі раз. Яго ідэя — 

да лу чэн не сту дэнц кай мо ла дзі да 

бе ла рус кай на цы я наль най куль-

ту ры, а так са ма пра па ган да зда-

ро ва га ла ду жыц ця і куль ту ры 

зда ро ва га хар ча ван ня. Кон курс-

ная пра гра ма фэс ту ўклю чае, на-

прык лад, ку лі нар ны па яды нак па 

пры га та ван ні страў з ага род ні ны. 

У гэ тым го дзе ён на зы ваў ся «Во-

сень скія пры сма кі» і ўяў ляў са бой 

прэ зен та цыю фа куль тэц кі мі ка-

ман да мі не менш як дзвюх страў 

з гар бу за ці ін шай ага род ні ны ці 

са да ві ны.

— Трэ ба пры знаць, што бы лі 

пра па на ва ны са праўд ныя ку лі-

нар ныя шэ дэў ры як па тэх на ло гіі 

пры га та ван ня, так і па крэ а тыў ным 

іх афарм лен ні і прэ зен та цыі: су пы, 

дру гія стра вы, гар ні ры, вы печ ка, 

на піт кі, дэ сер ты, — ад зна чае пер-

шы пра рэк тар. — Акра мя та го, у 

пра гра ме дру го га фес ты ва лю ад-

бы лі ся май стар-кла сы «За меж ныя 

па час тун кі»: сту дэн ты з Турк ме-

ні ста на, Кі тая і Іра ка прэ зен та ва-

лі стра вы сва ёй на цы я наль най 

кух ні. Прад стаў нік Турк ме ні ста на, 

на прык лад, дэ ман стра ваў пры-

га та ван не ман тоў з гар бу зо вай 

на чын кай не па срэд на на ву лі цы, 

вы ка рыс тоў ва ю чы вог ні шча і тра-

ды цый ны азі яц кі ме та ліч ны ка зан. 

Быў і па час ту нак ад рэк та ра та — 

ка ша з гар бу за, а так са ма са лод кія 

пі ра гі па фір мен ным рэ цэп це ганд-

лё ва га комп лек су БДПУ.

Пад вод зя чы вы ні кі Са ве та 

ўні вер сі тэ та, рэк тар Аляк сандр 

Жук ад зна чыў: «Тая ака ліч насць, 

што да нас ідуць хар ча вац ца з 

ін шых ВНУ і ін шых ар га ні за цый, 

свед чыць, што мы ру ха ем ся ў 

пра віль ным кі рун ку. Мы ба чым 

свае моц ныя і сла быя ба кі. Трэ ба 

ду маць пра боль шы ахоп сту дэн-

таў хар ча ван нем, бо ўзні кае цал-

кам за ка на мер нае пы тан не: а дзе 

хар чу юц ца ас тат нія? У 2017 го-

дзе бы лі ад кры ты пас ля ра мон ту 

«На ша ка вяр ня» і «Да школь ная 

ка вяр ня». Ця пер ушчыль ную 

зой мем ся ста ло вай № 3 па ву лі-

цы Ар ты ле рыс таў, 14 і бу фе там 

№ 4 на Ма гі лёў скай, 37. І не бу-

дзем спы няць ма ні то рын гі і рэйд-

пра вер кі якас ці па слуг, якія аказ-

ва юц ца аб' ек та мі хар ча ван ня ўні-

вер сі тэ та».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фота прэс-службы БДПУ.

Ка ло рыі для ве даў

«Cя рэд ні кошт абе ду 
ў пунк тах хар ча ван ня БДПУ 
ў ве рас ні зна хо дзіў ся 
ў дыя па зо не ад 1,75 
да 4 руб лёў». 

«Ні адзін удзель нік апы тан ня 
не пры знаў ся, 
што на бы вае чып сы, 
су ха ры кі ці арэш кі».


