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Па сут нас ці пы тан няПа сут нас ці пы тан ня

ПРАЎ ДА І МІ ФЫ 
БРЭН ДЫН ГУ

Сту дэн ты фі ла ла гіч на га фа куль тэ та БДУ вы пус-

ці лі на ву чаль ны фільм на анг лій скай мо ве «Myths 

around us» («Мі фы ва кол нас»). Яго аў та ра мі ста-

лі пер ша курс ні кі і пя ці курс ні кі спе цы яль нас ці 

«кла січ ная фі ла ло гія».

Фільм у гуль ня вой фор ме дэ ман струе, якія па мыл-

кі ро бяць вы твор цы пры вы ба ры на зваў ганд лё вых 

ма рак, ка лі звяр та юц ца да кла січ ных мі фаў. У сва ім 

ві дэа сту дэн ты пе ра ка наў ча да каз ва юць, што су час ныя 

ме та ды пра соў ван ня та ва раў і па слуг па він ны быць 

за сна ва ныя на глы бо кім ра зу мен ні мі фа ло гіі ста ра-

жыт ных Грэ цыі і Ры ма. Час цей за ўсё ня ве дан не змяс-

тоў най трак тоў кі ан тыч ных воб ра заў пры во дзіць да 

кур' ёз ных па мы лак. На прык лад, у сю жэ це сту дэн ты 

дэ та лё ва пра ана лі за ва лі наз вы бе ла рус кіх фір маў, дзе 

су стра ка юц ца воб ра зы Ады сея, ме над і дры яд. Дры-

я ды, па вод ле ста ра жыт на грэ час кай мі фа ло гіі, з'яў ля-

юц ца за ступ ні ца мі дрэў. Ад нак не ка то рыя бе ла рус кія 

мэб ле выя фір мы не аб ду ма на вы ка рыс тоў ва юць у сва іх 

ла га ты пах ім ёны дрэ ва вых нім фаў, што су пя рэ чыць 

пры зна чэн ню за ха валь ніц ле су. Да рэ чы, дры я ды за 

бес пад стаў нае па шко джан не або зні шчэн не дрэў маг лі 

су ро ва па ка раць ча ла ве ка.

Прэм' е ра філь ма ад бы ла ся з пры цяг нен нем удзель-

ні каў на ву ко ва га фо ру му, які пра хо дзіў у Вар шаў скім 

уні вер сі тэ це, і сту дэн таў філ фа ка. Аб мер ка ван не прай-

шло ў фар ма це ан лайн.

Ка ман да фа куль тэ та між на род ных ад но сін БДУ 

ў скла дзе трэ ця курс ні цы Але ны Лаў рэ на вай і 

ма гіст рант кі Да р'і Бог дан прад ста віць Еў ро пу 

ў фі на ле Між на род на га кон кур су па кас міч ным 

пра ве імя Манф рэ да Лах са. Гэ ту маг чы масць 

дзяў ча ты за ва я ва лі ў еў ра пей скім раў ндзе, які 

за вяр шыў ся ў Лі са бо не (Пар ту га лія).

Кон курс з'яў ля ец ца ад ным з са мых прэ стыж ных 

сту дэнц кіх спа бор ніц тваў па між на род ным кас міч ным 

пра ве ў све це. Ад бо рач ныя раў нды пра вод зяц ца прак-

тыч на ва ўсіх част ках све ту — Еў ро пе, Аме ры цы, Аф-

ры цы, Азіі і Ці ха акі ян скім рэ гі ё не.

Кас міч нае пра ва рэ гу люе дзей насць дзяр жаў і пры-

ват ных асоб па да сле да ван ні і вы ка ры стан ні кас міч най 

пра сто ры, Ме ся ца і ін шых ня бес ных цел, якія з'яў ля юц-

ца агуль ным на быт кам уся го ча ла вец тва.

Кан кур сан там трэ ба бы ло пад рых та ваць на анг лій-

скай мо ве пісь мо вую і вус ную па зі цыю па вы ду ма най 

спра ве ў рам ках пра цэ ду ры Між на род на га су да ААН. 

На гэ ты раз да вя ло ся вы ра шаць «спрэч ку», якая 

ўзнік ла ў 2056 го дзе па між дзвю ма дзяр жа ва мі — 

Не апі лі яй і Каль ві ё нам. Ва ўмо вах пе ра на ся лен ня 

Зям лі і поў на га зня сі лен ня зям ных рэ сур саў кра і ны 

ро бяць спро бы асва ен ня Мар са. Не апі лія рэа лі зуе 

пра гра му па змя нен ні клі ма ту Мар са для да лей ша га 

пе ра ся лен ня ту ды лю дзей. Каль ві ён зда бы вае мі не-

раль ныя рэ сур сы на гэ тай пла не це. У пэў ны мо мант 

ад на ча со вая дзей насць дзвюх кра ін на Мар се ста но-

віц ца не маг чы май, і яны звяр та юц ца ў Між на род ны 

суд ААН для ўрэ гу ля ван ня спрэч кі. У спра ве за кра ну-

ты пы тан ні пра ва мер нас ці кі бе ра так, вы ка ры стан ня 

кас міч ных рэ сур саў, змя нен ня клі ма ту і ад каз нас ці за 

шко ду, на не се ную кас міч ны мі аб' ек та мі.

Ка ман да фа куль тэ та між на род ных ад но сін БДУ бра-

ла ўдзел у кон кур се ўпер шы ню і здо ле ла пе ра маг чы ў 

еў ра пей скім ту ры 20 збор ных, ся род якіх бы лі ка ман ды 

з Ка ра леў ска га ка ле джа Лон да на (Вя лі ка бры та нія), 

Ляй дзен ска га ўні вер сі тэ та (Ні дэр лан ды), Уні вер сі тэ та 

Бру се ля (Бель гія), Уні вер сі тэ та Ге нуі (Іта лія), Уні вер-

сі тэ та Ла Са пьен ца (Іта лія), Ра сій ска га ўні вер сі тэ та 

друж бы на ро даў (Ра сія) і ін шыя.

Су свет ны фі нал прой дзе ў Брэ ме не (Гер ма нія) з 

2 па 4 каст рыч ні ка ў рам ках Між на род на га кан грэ са 

аст ра наў ты кі. Са пер ні ка мі бе ла ру сак ста нуць тры ка-

ман ды — з Ін дыі, ЗША і Аф ры кі.

Матэрыялы падрыхтавала 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

Сту дэнт кі БДУ 
«раз ру лі лі» 

спрэч ку на Мар се(Заканчэнне. Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

Яна мо жа быць са праўд ным 

аб' ек там су час на га мас тац-

тва, але іс нуе вель мі шмат 

ін шых ін стру мен таў, якія 

ўздзей ні ча юць на аў ды то-

рыю, та му прос та мас тац-

твам гэ ты за ня так на зваць 

усё ж та кі нель га: гэ та яшчэ 

і на ву ка — як за ах во ціць да 

па куп кі? Пра фе сі я нал мо жа 

не толь кі па вы сіць про да жы, 

але і па леп шыць імідж кра-

мы.

На на цы я наль ным чэм пі я-

на це WorldSkіlls Belarus 2018 

кам пе тэн цыя «Ві зу аль ны 

мер чан дай зінг» упер шы ню 

тра пі ла ў кон курс ную пра-

гра му. За да чай кан кур сан-

таў бы ло за два дні (агу лам 

за 16 га дзін) рас пра ца ваць 

кан цэп цыю і афор міць віт-

ры ну. У якас ці га лоў на га та-

ва ру ўсім кан кур сан там бы лі 

пра па на ва ныя во сем ма дэ-

ляў рук за коў ад «Га лан тэі», 

пэў ны рэ кві зіт, плюс кож на му 

да ста ла ся «чор ная скры ня».

У пер шы дзень спа бор-

ніц тваў ма ла дым пра фе-

сі я на лам не аб ход на бы ло 

пра дэ ман стра ваць на вы кі 

пра вя дзен ня да сле да ван ня 

спа жы вец кіх ха рак та рыс-

тык пра дук ту, па зі цы я на ван-

ня яго на рын ку, па куп ніц кіх 

пе ра ваг мэ та вай аў ды то рыі, 

пра сцей ка жу чы, ула віць яе 

на строй, а так са ма на вы кі 

ды зай ну для ства рэн ня кам-

па зі цыі віт ры ны. Агуль ная 

для ўсіх тэ ма — «Вяс на ў го-

ра дзе»...

За тым ства раў ся эс кіз, 

скла да ла ся аб грун та ван не 

ды зай ну, пад бі раў ся рэ кві зіт 

і афарм ля ла ся віт ры на. Аба-

вяз ко вы мі бы лі крэ а тыў ны 

па ды ход і аў тар ская трак-

тоў ка ў вы ка ры стан ні прад-

ме таў з «чор най скры ні», якія 

ста лі для ўсіх кан кур сан таў 

сюр пры зам. Так са ма экс пер-

ты ацэнь ва лі эфек тыў насць 

ство ра най ка му ні ка цыі з па-

тэн цы яль ным спа жыў цом.

Важ ныя якас ці для ві зу-

аль на га мер чан дай зе ра — 

доб ры густ, па чуц цё сты лю, 

кам па зі цыі і ко ле ра ва га ба-

лан су, твор чае, крэ а тыў нае 

мыс лен не, ве дан не мод ных 

тэн дэн цый, ак тыў насць, 

іні цы я тыў насць, ар га ні за-

ва насць, умен не пра ца ваць 

у ка ман дзе, жа дан не па ста-

ян на ву чыц ца но ва му.

— Гэ та пра фе сія апры ёры 

не мо жа быць ма са вай, — 

упэў не на Але на Іва но ва, — 

але та кія спе цы я ліс ты сён ня 

ў дэ фі цы це. Пра цу ві зу аль-

на га мер чан дай зе ра мож на 

на зваць уні вер саль най: ён 

за па тра ба ва ны ў са мых роз-

ных сфе рах — ад ма га зі наў 

буд ма тэ ры я лаў да эліт ных 

бу ці коў мод най воп рат кі, ак-

се су а раў і абут ку. Не сак рэт, 

што ту рыс ты вель мі лю бяць 

фа та гра фа вац ца на ад па-

чын ку на фо не шы коў ных 

віт рын. І на шай ста лі цы вель-

мі не ха пае та кіх, якія бы лі б 

тва рам го ра да, да да ва лі яму 

«ці ка він ку». Та му Гіль дыя 

мар ке то ла гаў, Цэнтр іна ва-

цый на га раз віц ця і Цэнтр па-

спя хо вых про да жаў аб вяс ці лі 

сё ле та рэс пуб лі кан скі кон-

курс на най леп шую віт ры ну 

ў кра і не.

Ці ка ва, што ся род кан кур-

сан таў у кам пе тэн цыі «Ві зу-

аль ны мер чан дай зінг» на 

рэс пуб лі кан скім чэм пі я на це 

WorldSkіlls Belarus 2018 бы-

лі як прад стаў ні кі ВНУ, так 

і ка ле джаў. Пе ра маг ла ў ім 

на ву чэн ка Мінск ага пра фе-

сій на-тэх ніч на га ка ле джа дэ-

ка ра тыў на-пры клад но га мас-

тац тва імя М. Ке дыш кі Па лі на 

Гу ры но віч.

КАЛІ КВЕТ КІ — 
НЕ ПРОС ТА ХО БІ

А ў кам пе тэн цыі «Фла рыс-

ты ка» ся род кан кур сан таў 

бы лі на ват школь ні кі: Па вел 

Свір скі са ста ліч най гім на зіі 

№ 10, Ган на Аза рка з пін-

скай шко лы № 2 і Анас та сія 

Стэмп леў ская з Пра ва мас-

тоў скай ся рэд няй шко лы. Да-

рэ чы, гэ та кам пе тэн цыя так-

са ма ака за ла ся ў кон курс най 

пра гра ме дэ бю тан там.

— Фла рыс ты ку па мыл ко-

ва лі чаць жа но чай пра фе сі яй. 

У сур' ёз ных кон кур сах і шоу 

пе ра ма га юць муж чы ны. У су-

сед няй Ра сіі чэм пі ё ны апош-

ніх га доў у фла рыс ты цы так-

са ма муж чы ны, — уво дзіць у 

курс спра вы экс перт у кам-

пе тэн цыі, пе да гог Мін скай 

шко лы фла рыс ты кі (Mіnsk 

Flower School) Ра ман ФЕ-

ДА РО ВІЧ. — Маг чы ма, у 

іх боль шая на цэ ле насць на 

вы нік і ба раць бу, яны больш 

ам бі цый ныя? Шмат дзяў чат, 

што пры хо дзяць у на шу сфе-

ру, уяў ля юць са бе, што яны 

бу дуць пыр хаць як ма тыль кі 

ва кол кве так, але хут ка сы-

хо дзяць, бо рап там вы свят-

ля ец ца, што гэ та цяж кая фі-

зіч ная пра ца: на да рва ныя ад 

ця жа ру спі ны, зна хо джан не ў 

пар ні ках ці, на ад ва рот, у па-

ста ян ным хо ла дзе, бо квет кі 

за хоў ва юц ца ў ха ла дзіль ні ку 

пры тэм пе ра ту ры плюс пяць 

гра ду саў, праб ле мы з за пяс-

ця мі і ску рай, алер гія... Ці 

кож ная вы тры мае?

Ад на го толь кі ва ло-

дан ня тэх ні кай скла дан ня 

бу ке та фла рыс ту ма ла. 

Аба вяз ко ва трэ ба мець 

густ, ва ло даць ве да мі па 

эс тэ ты цы, бія ло гіі, эка ло-

гіі, зай мац ца гер ба ры ем. 

У кож ную сваю ра бо ту 

не аб ход на ўклад ваць не 

толь кі пра фе сій ныя на вы-

кі, але і свае сэр ца і ду шу.

На на цы я наль ным чэм пі-

я на це ўдзель ні кі па він ны бы-

лі ства рыць кам па зі цыю са 

зрэ за ны мі квет ка мі, склас ці 

бу кет на ўлас ных сцяб лі нах, 

вя сель ны бу кет і на столь ную 

кам па зі цыю з гарш ко вы мі 

рас лі на мі. На вя сель ны бу кет 

ад во дзі ла ся тры га дзі ны. На 

ас тат нія за дан ні — па дзве. 

Згод на з умо ва мі спа бор ніц-

тваў, усім кан кур сан там бы лі 

пра па на ва ныя ад ноль ка выя 

рас лі ны (эк ва дор скія ру жы, 

гер бе ры, хры зан тэ мы, эў-

ка ліпт, аспа ра гус і ін шыя), 

ін стру мен ты, рас ход ныя ма-

тэ ры я лы, спе цы яль ныя кар-

ка сы і пры ста са ван ні. Толь-

кі вы ні кі атры ма лі ся ва ўсіх 

роз ныя. На кон кур се мож на 

бы ло па ба чыць са праўд ныя 

аў тар скія ра бо ты.

Для Бе ла ру сі та кая сфе ра, 

як пра фе сій ная фла рыс ты-

ка, яшчэ да во лі ма ла дая. Па 

сло вах Ра ма на Фе да ро ві ча, 

трап ля юць у яе роз ны мі шля-

ха мі. Час та на кур сы ці ў шко-

лу фла рыс ты кі пры хо дзяць 

жан чы ны, якія зна хо дзяц ца ў 

дэ крэ це, або на ву чан не ас но-

вам пра фе сіі ад бы ва ец ца ва 

ўста но вах да дат ко вай аду ка-

цыі па ра лель на з атры ман-

нем асноў най.

— А вось мо ла дзі ў на шай 

пра фе сіі не так і шмат, між 

ін шым па ўмо вах кон кур су 

WorldSkіlls да ўдзе лу ў ім да-

пус ка юц ца ма ла дыя лю дзі ва 

ўзрос це да 22 га доў. На шых 

кан кур сан таў мы збі ра лі лі-

та раль на па «кру пін ках»па 

ўсёй кра і не, але тыя, хто сю-

ды тра піў, гэ та са праўд ныя 

ал ма зы, — усмі ха ец ца экс-

перт. — На цы я наль ны чэм-

пі я нат для нас — гэ та яшчэ і 

маг чы масць па пу ля ры за ваць 

фла рыс ты ку ся род мо ла дзі. 

Мяр кую, што на між на род-

ным уз роў ні мы мо жам кан-

ку ры ра ваць і з ра сі я нам, і з 

прад стаў ні ка мі Ка зах ста на, а 

да мі ну юць у гэ тай сфе ры за-

раз прад стаў ні кі Паў днё вай 

Ка рэі і Кі тая. Для іх фла рыс-

ты ка — гэ та фі ла со фія і лад 

жыц ця, і рых та ваць у гэ тай 

га лі не там па чы на юць яшчэ 

з дзя цін ства.

ЁН І СА МЕЛЬЕ, 
І БАР МЕН

Яна БУГ ЛАК, ма гіст рант 

Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та хар ча ван ня, 

прад стаў ля ла ле тась Бе ла-

русь на між на род ным кон кур-

се WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl у 

Абу-Да бі ў кам пе тэн цыі 

«Рэ ста ран ны сэр віс». А на 

на цы я наль ным чэм пі я на це 

вы сту па ла ў той жа кам пе-

тэн цыі ўжо ў ро лі га лоў на га 

экс пер та. Для не да свед ча-

на га ча ла ве ка спе цы я ліст 

рэ ста ран на га сэр ві су — гэ та 

прос та афі цы янт. Але дзяў-

чы на та кое мер ка ван не ка-

тэ га рыч на аб вяр гае.

— Рэ ста ран ны сэр віс па-

тра буе са мых шы ро кіх ве-

даў у га лі не між на род най 

кух ні, на піт каў і бар на га аб-

слу гоў ван ня, — тлу ма чыць 

Яна. — Раз мо ва ідзе пра са-

мую важ ную асо бу ў аб слу-

гоў ван ні клі ен таў, фак тыч на 

адзі ную, з кім госць су ты ка-

ец ца. На кон кур се ўдзель ні-

кі аба вяз ко ва дэ ман стру юць 

свае ўмен ні ў мо ду лях Casual 

Dіnіng (ка фэ) і Fіne Dіnіng 

(рэ ста ран). Апош ні мае на 

ўва зе поў нае аб слу гоў ван не, 

ка лі аб са лют на ўсё за гос ця 

ро біць афі цы янт: рас клад вае 

сур вэт кі, раз лі вае на піт кі, 

ад соў вае крэс лы... Яму не-

аб ход на ва ло даць не толь кі 

прак тыч ны мі на вы ка мі, але і 

мець доб рыя ма не ры, быць 

псі хо ла гам, упэў не ным і вы-

на ход лі вым ча ла ве кам. Спе-

цы я ліст рэ ста ран на га сэр ві-

су — уні вер саль ны ра бот нік, 

які па ві нен умець зра біць 

за кус ку, са ла ту, на рэз ку з 

са да ві ны ў пры сут нас ці клі-

ен та, пры га та ваць дэ серт 

з аг нём, пар цы я на ваць га-

ра чыя стра вы. Ён ідэн ты фі-

куе моц ныя спірт ныя на піт кі 

і ві ны, фак тыч на вы кон вае 

функ цыі са мелье, а так са ма 

пра цуе і за бар ме на — умее 

га та ваць без ал ка голь ныя і 

ал ка голь ныя как тэй лі (усе 

рэ цэп ту ры па він ны быць у 

яго га ла ве). Ад ным з за дан-

няў на кон кур се бы ло пры га-

та ван не крэа  тыў на га как тэй-

лю з ін грэ ды ен таў, што зна-

хо дзі лі ся ў «чор най скры ні». 

Яшчэ адзін аба вяз ко вы на-

вык — умен не ва рыць ка ву: 

аме ры ка на, экс прэ са, ла тэ і 

ка пу чы на.

Бу дзем спа дзя вац ца, што 

на цы я наль ны чэм пі я нат за-

па ліў но выя «зор кі» на пра-

фе сій ным Алім пе, якія на ле-

та год на прад ста вяць Бе ла-

русь на су свет ным пер шын-

стве WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl 

у Ка за ні.

ЧЫМ КА ЗАНЬ ЧЫМ КА ЗАНЬ 
БРАЦЬ БУ ДЗЕМ?БРАЦЬ БУ ДЗЕМ?

«Шмат дзяў чат, якія 
пры хо дзяць у на шу 
сфе ру, уяў ля юць са бе, 
што яны бу дуць пыр хаць 
як ма тыль кі ва кол 
кве так».

Над ства рэн нем вя сель на га бу ке та шчы руе 
на ву чэ нец ста ліч най гім на зіі № 10 Па вел Свір скі.


