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«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Свой вы барСвой вы барКлуб «За ла тыя ру кі»Клуб «За ла тыя ру кі»

«Гэ тая ма дэль рук за коў пры зна ча на для 

ма ла дых дзяў чат, та му ды зайн віт ры ны 

прад стаў ле ны ў вы гля дзе вок лад кі ча со-

пі са мо ды з трэн да мі вяс ны. Кан цэп цыя 

паў та рае здым кі на Polaroіd як ад сыл ку 

да Іnstagram, якім ка рыс та юц ца прад стаў-

ні цы мэ та вай аў ды то рыі. Ку бы на фо не 

сім ва лі зу юць шмат па вяр хо ві кі го ра да. 

Асноў ным ко ле рам абра ны трэн да вы пя-

шчот на-ру жо вы... Кам па зі цыя на гад вае 

пра вя сен нія дні, пік ні кі і па ся дзел кі».

«Вы ву чыў шы ўсе тэн дэн цыі мо ды, я ма-

гу ка заць, што на сён няш ні дзень рук за кі 

ўсё больш на бі ра юць па пу ляр насць ся род 

мод ніц. Ра ней гэ та быў ак се су ар спар тыў-

на га сты лю без асаб лі вых ін ды ві ду аль ных 

рыс. А ця пер ён мае роз ныя фор мы, па-

ме ры і ды зайн. Па ды хо дзіць пад су кен ку, 

шор ты, шта ны і мност ва ін шых воб ра заў. 

Па коль кі ру кі ў су час ных лю дзей за ня тыя 

тэ ле фо на мі і план шэ та мі, боль шасць ад-

да юць пе ра ва гу рук за кам...»

Як вы ду ма е це, прад стаў ні кі якой пра фе сіі 

зай ма юц ца сён ня афарм лен нем віт рын? 

А ці ве да е це вы, які мі на вы ка мі па він ны 

ва ло даць, на прык лад, спе цы я ліс ты рэ ста-

ран на га сэр ві су? Ці ча му фла рыс ты ка — 

не жа но чая спра ва? Рэс пуб лі кан скі кон-

курс WorldSkіlls Belarus 2018 даў ад ка зы 

на мно гія пы тан ні і стаў са праўд ным гі дам 

у свет су час ных пра фе сій. За два дні Фут-

боль ны ма неж і Falcon Club, дзе раз мяс ці-

лі ся кон курс ныя пля цоў кі па 37 кам пе тэн-

цы ях, на ве да ла не каль кі ты сяч школь ні каў.

ЧЫМ КА ЗАНЬ 
БРАЦЬ БУ ДЗЕМ?
Пра фе сій ным май стэр ствам і крэ а тыў ным па ды хо дам

ЗА ГЛЯ ДЗЕЦ ЦА 
НА ВІТ РЫ НУ

— Мер чан дай зінг віт рын — вель мі 

ці ка вая сфе ра, якая зна хо дзіц ца на 

сты ку мас тац тва, ды зай ну, псі ха ло-

гіі, псі ха фі зі кі, эка но мі кі, мар ке тын гу 

і рэ кла мы, — тлу ма чыць га лоў ны 

экс перт у кам пе тэн цыі «Ві зу аль-

ны мер чан дай зінг», ды рэк тар ТАА 

«Цэнтр па спя хо вых про да жаў» 

Але на ІВА НО ВА. — За да ча ві зу аль-

на га мер чан дай зе ра — прыпаднесці 

па куп ні ку та вар у вы гад ным свят ле. 

Віт ры на ў ганд лё вым аб' ек це — 

перш за ўсё ін стру мент мар ке тын гу: 

пры да па мо зе ды зай нер скіх ра шэн-

няў за бяс печ вае доў га тэр мі но вую 

ка му ні ка цыю са спа жыў цом.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

У кам пе тэн цыі 
«Кан ды тар скае мас тац тва» 
ўдзель ні кі спа бор ніц тваў 
ства ра лі са праўд ныя 
са лод кія шэ дэў ры.

Сяр гей ЛЯХ — адзін 

з тых, хто да па ма гае 

пра во дзіць элект рыч-

насць у на шы да мы. 

У лі та раль ным сэн се. 

Ка лі пас ля на валь ні цы 

аль бо моц на га вет ру 

яна зні кае, бры га да 

элект ра ман цё раў вы-

яз джае на лік ві да цыю 

не па ла дак на ват па ся-

род но чы.

Да вы ба ру сва ёй пра-

фе сій най бу ду чы ні дзе вя ці-

клас нік па ста віў ся сур' ёз на 

і, мож на ска заць, з раз-

лі кам. Пад бі раў про філь-

ныя ся рэд нія спе цы яль ныя 

на ву чаль ныя ўста но вы ў 

Мін ску так, каб мож на бы-

ло ву чыц ца там ад на ча со-

ва са ста рэй шай сяст рой, 

якая та ды па сту па ла ў ме-

ды цын скі ўні вер сі тэт. Сяр-

гея за ці ка ві ла энер ге ты ка, 

ён быў упэў не ны: з та кой 

спе цы яль нас цю мож на дзе 

за ўгод на ўлад ка вац ца. Так 

жа асэн са ва на хло пец по-

тым шу каў пер шае пра цоў-

нае мес ца. У вы ні ку тра піў, 

ку ды ха цеў, — вяр нуў ся на 

ра дзі му, у Ле пель скія ра ён ныя элект ра-

сет кі. На пы тан не, ча му не за ха цеў за-

стац ца ў ста лі цы, Сяр гей ад каз вае:

— Вя лі кі го рад мя не не ўра зіў. Так, я з 

за да валь нен нем пры яз джаю да ад на груп-

ні каў аль бо на ад па чы нак, але жыць там 

не ха цеў бы, не люб лю мі тус ні. Мне на ват у 

ква тэ ры ня ўтуль на, та му бу дую пры ват ны 

дом у пры га рад най вёс цы з умо ва мі, лі чы, 

га рад скі мі. Яшчэ на вед ваю баць коў, да па-

ма гаю ім з ага ро дам і гас па дар кай. Да пра-

цы з зям лёй пры ву ча ны з ма лен ства, ма гу 

трак тар чык ад ра ман та ваць, зям лю ўза-

раць, дро вы пры вез ці і па ка лоць — і са бе, 

і су се дзям, — без праб лем.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

НА ВЫ ШЫ НІ 
І ПАД НА ПРУ ЖАН НЕМ

Да ня даў ня га ча су пра аг ра га ра док Дзі він 

Коб рын ска га ра ё на чу лі ня мно гія. Але дзя ку ю чы 

та ле на ві тай дзе ся ці клас ні цы Ве ры ЯРО ШЫК 

пра гэ та мяс тэч ка да ве да лі ся да лё ка за ме жа мі 

Бе ла ру сі. Юная спя вач ка за ня ла дру гое мес ца 

на тэ ле ві зій ным пра ек це «Ты су пер!», які вы хо дзіў 

на ра сій скім тэ ле ка на ле НТБ. Гэ та між на род ны 

ва каль ны кон курс для дзя цей, якія за ста лі ся 

без апе кі баць коў. Пра нік нё ны мі вы ступ лен ня мі 

16-га до вая Ве ра ска ры ла і пра фе сій нае жу ры, 

і гле да чоў. Пра му зы ку ў сва ім жыц ці, са мых бліз кіх 

лю дзей і пла ны на бу ду чы ню дзяў чы на рас ка за ла 

ў ін тэр в'ю «Чыр вон цы. Чыр во най зме не».

— Ве ра, як тра пі ла на пра ект «Ты су пер!»?

— Я спра ба ва ла ўдзель ні чаць усю ды, на коль кі гэ та бы ло 

маг чы ма ў ма іх умо вах. Па ча так па клаў рэс пуб лі кан скі кон курс 

«Я спя ваю» на АНТ, які ад быў ся ў 2012 го дзе. По тым ста лі за пра-

шаць вы сту паць на кан цэр ты. На пэў на, та му ар га ні за та ры пра ек та 

на НТБ мя не і за ўва жы лі. І так атры ма ла ся, што ў снеж ні мі ну ла га 

го да яго парт нёр — ра дыё Sputnіk — вый шаў на мя не і за пра сіў 

на кас тынг. А ў сту дзе ні па ве да мі лі, што я прай шла ад бор.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Ма ла дыя ім ёныМа ла дыя ім ёны

«МУ ЗЫ КА — ГА ЛОЎ НАЕ «МУ ЗЫ КА — ГА ЛОЎ НАЕ 
Ў МА ІМ ЖЫЦ ЦІ»Ў МА ІМ ЖЫЦ ЦІ»

Ве ра ЯРО ШЫК:


