
6.55 Іс насць.
7.20 Ме лад ра ма «Усё бу дзе 
доб ра». 1—2-я се рыі.
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Буй ным пла нам.
9.40 Транс фар ма цыя.
10.15 «50 рэ цэп таў пер ша га».
10.55 Вый сце ёсць.
11.25 «Terra іncognіta». Бе ла-
русь не вя до мая.
12.10 «Зда роўе». Ток-шоу.
12.55 На шы.
13.10 Ка ме дыя «Ма мы 3».
15.15 Кра і на.
15.45 Ме лад ра ма «Ка хан не 
пры хо дзіць не ад но».
17.30, 21.35 Ме лад ра ма «Ідэа-
льны шлюб». 1—8-я се рыі.
21.00 Па на ра ма.
2.15 Дзень спор ту.

7.00, 10.50 М/с «Сяб ры анё-
лаў».
7.40 На ву ко вае шоу пра фе са-
ра Ад кры ва шкі на.
8.05 Се ры ял «Мая цу доў ная 
нянь ка».
10.15 Аз бу ка гус ту.
11.50 Се ры ял «Хто ў до ме 
гас па дар?».
13.50 Ка пей ка ў ка пей ку.
14.25 «Арол і Рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.
15.30 Ка ме дыі «Оп там тан-
ней».
17.15 Ка ме дыя «Оп там тан-
ней 2».
19.00 Тры лер «Ілю зія пад-
ма ну».
21.05 Тэ ле ба ро метр.
21.10 Ме лад ра ма «Чу жа зем-
ка». За ключ ныя се рыі.
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НА.
23.25 «Арол і Рэш ка. Ня зве да-
ная Еў ро па». Трэ вел-шоу.
0.30 Ка ме дыя «На ва год нія 
муж чы ны».

7.50,11.10, 18.20, 0.55 «Ка лей-
да скоп».

8.05 «Не пад атлі выя». Ка ме-
дыя.
9.20 «Хро ні ка пі кі ру ю ча га 
бам бар дзі роў шчы ка». Дра-
ма.
10.35 «Дру гое не ба». Дак. 
фільм.
11.25 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.55 «Сін дбад». Пры го ды.
13.30 «На ва год ні ты дзень».
14.25 «Ра манс пра за ка ха-
ных». Ме лад ра ма.
16.35 «Ка мер тон». Спя вак, 
кам па зі тар, на род ны ар тыст 
Ра сіі Аляк сандр Град скі.
17.00 «Не пад атлі выя». Ка-
ме дыя.
18.35 «Зі мо вая віш ня». Ме-
лад ра ма.
20.00 Ле а нід Мле чын прад-
стаў ляе. «Су свет ныя та ям-
ні цы». «Гар ба чо вы. Гіс то рыя 
ка хан ня». Дак. фільм.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». 70-я га ды.
21.30 «Рок на ўсе ча сы». Кан-
цэрт Прэ зі дэнц ка га ар кест ра 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ды ры-
жор — Вік тар Ба ба ры кін.
22.30 «Лю быя Ма рыі». Ме-
лад ра ма.
0.15 «Бард-па рад».

7.20, 23.10 РRО спорт. На ві ны.
7.30 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Bаbу Сuр.
9.35 «Спорт, спорт, спорт». 
Зоя і Ба рыс Баль ша ко вы.
10.05 «Спорт, спорт, спорт». 
Зіг мунд Мі ней ка.
10.35 Свет анг лій скай прэм'-
ер-лі гі.
11.05 Піт-стоп.
11.30 Бас кет бол. НБА. «Гол-
ден Стэйт» — «Кліў ленд».
13.25 Ха кей. Бел наф та хім — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Дру гі этап. 
«Нё ман» (Грод на) — ХК «Го-
мель».
15.40 Спорт-мікс.
15.55 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Ла ка ма тыў-Ку бань» — 
«Цмо кі-Мінск».

17.45 На шы пе ра мо гі-2015. 
Бія тлон.
18.15 На шы пе ра мо гі-2015. 
Ха кей.
18.40 Авер тайм. Спе цы яль ны 
вы пуск.
18.55 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. Фін лян дыя — Бе ла русь.
21.15 Ха кей. Чэм пі я нат све ту. 
U-20. ЗША — Ка на да.
23.20 Еў ра пей скі по кер ны 
тур.

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды».
9.25 «Зда роўе».
10.30 «Смак».
11.05 «Ідэа льны ра монт».
12.05 «Ра зум ні цы і ра зум ні-
кі».
12.50, 16.20 Се ры ял «Нач ныя 
лас таў кі».
16.15, 21.00 На ві ны спор ту.
16.50 Маст. фільм «Снеж ны 
анёл».
18.40 Свя точ ны кан цэрт.
21.05 «Сён ня ве ча рам».
22.35 Маст. фільм «За рок 
маў чан ня».
0.05 Маст. фільм «Вы ду ма-
нае жыц цё Эба таў».

6.30 «Ан фас».
6.45 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні».
9.00 «Ра зум ней не пры ду ма-
еш» з Мі ха і лам Мар фі ным. 
«Се зон цу даў».
10.00 «Ін шая кра і на». «Уз бе кі-
стан: мес ца пад сон цам».
10.30 «Куль тур ная ста лі ца». 
Брэст.
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.35,  1.05 Ка ме дыя 
«Блеф».
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40 Фэн тэ зі «Га ры По тэр і 
вя зень Азка ба на».
15.55 «Вя лі кі го рад».

16.40 «На ша спра ва».
16.55 Фэн тэ зі «Га ры По тэр і 
ку бак агню».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: і ўспых не по лы мя».
22.35 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Вя лі кія тай ны».

6.00, 8.40 М/ф.
6.40 Маст. фільм «Пун со выя 
вет ра зі».
8.10 «Са юз ні кі».
9.00 «Ой, ма мач кі!»
9.30 «Ня ма праб лем».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Зроб ле на ў СССР».
10.45 Маст. фільм «Пры го-
ды прын ца Фла ры зе ля. Клуб 
са ма за бой цаў, або Пры го ды 
ты ту ла ва най асо бы».
14.25, 2.00 Маст. фільм «Сан-
та з Ма я мі».
16.15 Маст. фільм «Аза зель». 
1—4-я се рыі.
20.05 Маст. фільм «Год за ла-
той рыб кі».
22.10 Маст. фільм «Вяр тан не 
муш ке цё раў».
0.55 «Культ пра свет».
1.40 «Ды яс па ры».
3.35 Маст. фільм «Ста ры Но-
вы год».

7.00 «Па кой сме ху».
7.35 Маст. фільм «Гад кае ка-
ча ня».
11.00, 14.00 Вест кі.
11.15 «Пра ві лы ру ху».
12.15 Маст. фільм «Не ма гу 
ска заць «бы вай».
14.15 «Дзве жон кі».
15.00 «Аса біс тае. Свят ла на 
Не ма ля е ва».
15.30 «Па кой сме ху».
15.50 Маст. фільм «Ня лю-
бы».
19.00 «Кар ці на све ту».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.00 Вест кі ў су бо ту.
20.55 «Га лоў ная сцэ на». Паў-
фі нал.

23.15 Маст. фільм «Пя ты па-
верх без ліф та».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.10, 8.20 Се ры ял «Ад ва-
кат».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён ня.
8.50 «Ура чэб ныя тай ны плюс».
9.25 «Спра ва гус ту».
10.25 «Га лоў ная да ро га».
11.00 «Ку лі нар ны па яды нак».
11.55 «Ква тэр нае пы тан не».
13.20 «Па е дзем, па я дзім!»
14.10 «Ежа жы вая і мёрт вая». 
«Са да ві на».
15.05, 16.20 Се ры ял «Час 
Вол ка ва».
18.10 «След ства вя лі...»
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
20.55 «Ты не па ве рыш!»
21.55 «50 ад цен няў. Бя ло ва».
22.55 Маст. фільм «Госць».
0.35 «Час Г».
1.05 Се ры ял «Шэ рыф».

9.00, 14.15, 19.15, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
9.05, 15.40 Мульт па рад.
9.20 Се ры ял «Ка хан не ім пе-
ра тры цы».
10.20, 10.45, 15.55, 17.30 «Хат-
няя кра ма».
10.35 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.00 Ка ме дыя «Пе ра жыць 
Ка ля ды».
12.25 Ка ме дыя «Адзін до ма».
14.20 Маст. фільм «Ле дзя-
ныя дры жы кі».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 Се ры ял «Альф».
17.40 Маст. фільм «Ка ляд ная 
пя цёр ка».
19.20 Ка ме дыя «Прын цэ са 
на Ка ля ды».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.15 Тры лер «Во раг у ад-
люст ра ван ні».
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6.00 «Па спець за 24 га дзі ны».
7.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
7.45, 13.45 М/ф «Ма ша і мядз-
ведзь».
8.00, 14.00, 16.30 «Ера лаш».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 1.30 «Тур ба мік сер».
12.00 Фэн тэ зі «Ёка».
14.30 «Вя лі кая ма лень кая зор-
ка».
15.30 Ку лі нар нае шоу «Май-
стар шэф. Дзе ці».
17.00 «Ураль скія пель ме ні».
19.00 Ка ме дыя «Астэ рыкс і 
Абэ лікс: мі сія Кле а пат ра».
21.00 Ка ме дыя «Астэ рыкс на 
Алім пій скіх гуль нях».
23.30, 4.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
0.00 «За до рны дзень». Кан-
цэрт М. За до рна ва. Част ка 2.
3.30 «Ла ві мо мант».
4.30 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».
5.00 «Зор ны Но вы год!»

6.30 «Еў рань юс».
10.00 Біб лей скі сю жэт.
10.35 «Се рэ на да Со неч най да-
лі ны». Маст. фільм.
12.00 Вя лі кая сям'я. Іры на 
Апек сі ма ва.
12.55 Пер ні ка вы до мік. «Зо ла-
та ка ва лі».
13.20 Кра і на пту шак. «Шы-
ка тан скія крум ка чы». Дак. 
фільм.
14.05 «На гэ тым тыд ні... 
100 га доў та му. Неф ран та выя 
на тат кі».
14.30 «Клю чы ад ар кест ра» 
з Жа нам-Фран суа Зі жэ лем. 
«Пра му зы ку — толь кі дзе цям. 
Але мож на і да рос лым».
16.05 «75 га доў Мар ку Пя кар-
ска му. «Лі нія жыц ця».
17.00 На ві ны куль ту ры.
17.30 Вы дат ныя пісь мен ні кі 
Ра сіі. Ва лян цін Ка та еў. Су-
стрэ ча ў Кан цэрт най сту дыі 
«Астан кі на». За піс 1978 го да.
19.05 «Ста рэй шая сяст ра». 
Маст. фільм.

20.40 «Мі ха іл Жа раў». Дак. 
фільм.
21.25 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Му зы ка на ша га кі но.
22.20 «Бе лая сту дыя».
23.05 Кі но на ўсе ча сы. «Та-
ва рыст ва мёрт вых паэ таў». 
Маст. фільм.
1.15 «Кі нес коп». Еў рап рыз-
2015 у Бер лі не.
1.55 «Пры го ды Це ра топ са». 
Дак. фільм.

6.00 «Элі та Кра і ны Са ве таў». 
Яў ген Сцяб лоў. 2007 год.
6.45, 08.35, 9.40, 11.00, 13.05, 
14.35, 15.40, 17.00, 19.00, 
20.15, 23.10, 1.05, 2.00, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія.
7.30 Маст. фільм «Ня на-
вісць».
8.45, 14.45, 20.45, 2.45 Кі на ча-
со піс «Ха чу ўсё ве даць!».
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час».
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
12.00, 18.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1992.
13.30 Маст. фільм «Нач ны ма-
та цык ліст».
16.00 «Кол ба ча су».
19.40 Дак. фільм «Іо сіф Брод-
скі. Па эт пра паэ таў».
21.00 «Быў час». 2008 год.
22.00 Маст. фільм «Но выя 
пры го ды Ян кі пры два ры ка-
ра ля Ар ту ра». 1-я се рыя.
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «Зла чын насць: 
да і пас ля пе ра бу до вы». 2006 
год.
1.30 Маст. фільм «Кам эск».

5.00 Watts! Спе цы яль ны лю-
таў скі вы пуск.
5.30 Watts! Спе цы яль ны са ка-
віц кі вы пуск.
6.30 Мо та спорт. Ку бак на цый. 
Леп шыя мо ман ты.
7.30 Мо та спорт. Гон ка чэм пі ё-
наў. Леп шыя мо ман ты.
8.30, 21.00 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Муж чы ны.

9.30, 16.00, 20.00 Бія тлон. Ку-
бак све ту. Жан чы ны.
10.30, 17.00, 22.00, 1.30 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
12.30 Тэ ніс. Australіan Open. 
Леп шыя мо ман ты.
13.30, 19.00, 23.00 Тэ ніс. Ro-
land Garros. Леп шыя мо ман-
ты.
14.30 Тэ ніс. US Open. Леп шыя 
мо ман ты.
15.30, 0.00 «По гляд знут ры». 
Roland Garros.
0.30 Бія тлон. Ку бак све ту.
3.30 Watts! Спе цы яль ны сне-
жань скі вы пуск.

6.00, 3.00 Се ры ял «Бы лыя».
6.25 Ка ме дыя «Ня го ле ны 
нянь».
8.00 Ка ме дыя «Дуб лёр».

9.40, 18.05, 22.00 Се ры ял «Па-
кет ная здзел ка».
10.35 Ка ме дыя «Вост раў скар-
баў».
12.20 Ка ме дыя «Гэ та прой дзе, 
але ка лі?».
14.00 Ка ме дыя «Псі хі на во-
лі».
15.40, 0.50, 2.45 Скетч ком 
«Па між на мі».
16.00 Ка ме дыя «Усмеш ка Бо-
га, або Чыс та адэ ская гіс то-
рыя».
18.55 Ка ме дыя «Два ка ляд ныя 
са ба кі».
20.25 Ка ме дыя «Мо лі і мопс».
23.10 Ка ме дыя «Мах ля ры».
1.10 Ка ме дыя «Лі лі Да від».
4.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы 2: 
ка лі до ры ча су».

6.00 М/ф.
9.35 «Дач ныя гіс то рыі».

10.25 «Сто пы тан няў да рос-
ла му».
11.10 «Proкіно».
11.20 «Хро ні кі мас коў ска га 
по бы ту».
12.10 «До каз ві ны».
13.00, 0.40 «Цу доў нае ста год-
дзе». Cерыял.
17.05 «Монстр у Па ры жы». 
М/ф.
18.25, 4.15 «Во дар жан чы ны». 
Спе цы яль ны рэ пар таж.
19.00 «Міль я нер». Маст. 
фільм.
21.10 «За мёрз лая з Ма я мі». 
Ме лад ра ма.
23.05 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.
4.40 «Па за шлюб ныя дзе ці. 
За ку лі са мі пос пе ху». Дак. 
фільм.

6.30 Ка ме дыя «Уз' яд нан не 
сям'і».
8.20 Дра ма «Раз ві таль ны 
квар тэт».
10.05 Фэн тэ зі «Га ры По тэр і 
фі ла соф скі ка мень».
12.40 Ме лад ра ма «Раз вод па-
аме ры кан ску».
14.30 Дра ма «Мя жа ры зы кі».
16.20 Тры лер «Стоўн».
18.10 Тры лер «Тэ о рыя змо-
вы».
20.00 Фэн тэ зі «Як зла віць мон-
стра».
22.10 Ба я вік «Пра фе сі я нал».
0.10 Дра ма «Ганг стэр».
2.50 Ка ме дыя «Драй вер на 
ноч».

6.20 Дра ма «Аты-ба ты, іш лі 
сал да ты...».
7.50 Ме лад ра ма «Дзён нік ма-
мы пер ша клас ні ка».
9.20 Пры го ды «Што ў Сень кі 
бы ло».
10.40 Ка ме дыя «Ма мы 3».
12.20 М/ф «Да бры ня Ні кі ціч і 
Змей Га ры ныч».
13.30 Ка ме дыя «За дву ма зай-
ца мі».
14.55 Ка ме дыя «Вя сел ле па 
аб ме не».

16.30 Ка ме дыя «Пры ві тан не, 
я ваш та та!».
18.00 Ка ме дыя «Ёл кі 3».
20.00 Дра ма «Шык».
22.00 Дра ма «Дач ка».
0.10 Дра ма «Люс тэр кі».
2.50 Фан тас ты ка «Ін ды га».
4.40 Дра ма «Апо весць не па га-
ша на га ме ся ца».

6.00, 8.45 Ска не ры ста ра жыт-
на га све ту.
6.50, 12.35 Гуль ні ро зу му.
7.10 Па пу ляр ная на ву ка.
7.35, 11.50 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Зо ла та Юка на.
9.30 Су тык нен не з астэ ро і дам.
10.20 Кос мас.
11.00 Жыц цё ў кос ма се.
13.20 На ву ка бу ду чы ні.
14.50 Топ-10 ме га мон страў.
15.40 Сі ла пле ме ні.
17.10 Не да сле да ва ныя глы-
бі ні.
18.00 Пры ві ды Чор на га мо ра.
18.40 Шэкл тан.
19.55 Тай ны гіс то рыі.
20.15, 0.45, 4.30 Сак рэ ты Біб-
ліі.
22.30, 2.15 Сак рэт ныя ма тэ ры-
я лы ста ра жыт на сці.
0.00, 3.45 Па ра нар маль нае.

8.00, 15.15, 2.00, 6.25 Страсць 
да ма то раў.
8.50 Мя цеж ні кі ле дзя но га во-
зе ра.
9.45 За ла тая лі ха ман ка.
10.40 Хлоп цы з Юка на.
11.35 Скла ды.
12.30, 23.00 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі.
13.25 Біт ва за не ру хо масць.
14.20 Мя цеж ны га раж.
16.10, 0.00, 5.35 Ву ліч ныя гон кі.
17.05 Гля дзі ва ўсе во чы.
22.00 Дзі кая кух ня.
1.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
3.00 Хут кія і гуч ныя.
4.00 Вы жыць у дзі кіх умо вах.
4.50 Па да рож жа ў не вя до-
масць.
7.13 Трой.
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«ЗОР НЫЯ ВОЙ НЫ» — 
НА ЎСЁ ЖЫЦ ЦЁ

Фан тас тыч ная кі на эпа пея рэ жы-
сё ра Джор джа Лу ка са «Зор ныя 
вой ны» пай шла на но вы ві ток. На 
днях ад бы ла ся су свет ная прэм'-
е ра но вай част кі са гі, сё ма га па 
лі ку філь ма «Абу джэн не Сі лы» — 
па чат ку но вай тры ло гіі-сік ве ла, 
якая бу дзе пра цяг ну та ў 2017 і 
2020 га дах. На да дзе ны мо мант 
гэ та са мая доў га ча ка ная і рэ кла-
му е мая прэм' е ра гэ та га го да.

Коль касць фа на таў са гі ў све це 
ўжо вы лі ча ец ца міль ё на мі, а іх ад да-
насць філь му — вар' яц кі мі ўчын ка мі і 
мар на ван ня мі міль ё наў до ла раў. Ся-
род та кіх і паш таль ён Дэйв Олд бе ры з 
бры тан ска га го ра да Са ўтгемп тан. Як 
усе пры хіль ні кі «вой наў», ён збі рае 
ат ры бу ты ку, звя за ную з філь ма мі, і 
вы дат ка ваў на гэ та амаль 230 ты сяч 
до ла раў. У анг лі ча ні на ёсць больш 
за дзе вяць ты сяч аў то гра фаў ак цё-
раў і ўдзель ні каў зды мач най гру пы 
фан тас тыч най са гі. Акра мя та го, 
ён са браў у сва ім до ме цац кі, кні гі, 
пла ка ты і ін шыя су ве ні ры, якія так ці 
інакш ма юць да чы нен не да «Зор ных 
войн». На це ле Олд бе ры ма юц ца та-
ту і роў кі з вы ява мі Да рта Вэй дэ ра і 
Обі-Ва на Ке но бі.

Сён ня 46-га до вы паш таль ён пра па-
нуе ўсім ах вот ным спы ніц ца ў яго за 35 
до ла раў. Для гас цей іс нуе шэ раг пра ві-
лаў, та кіх як «вы ка ры стан не свет ла во га 
мя ча да зва ля ец ца толь кі на ву лі цы» і 
«за ба ро не на вы хо дзіць праз ба ка выя 
дзве ры до ма, та му што яны вя дуць да 
цём на га бо ку сі лы». Олд бе ры рас па-
вёў, што стаў фа на там «Зор ных вой-
наў» яшчэ школь ні кам, пас ля пра гля ду 
пер ша га філь ма ў 1977 го дзе. З тых 
ча соў ён збі рае звя за ныя з кі на стуж кай 
су ве ні ры па ўсім све це.

ДОК ТА РЫ ПА ПІ ЦЫ
Аме ры кан ская сет ка пі цэ рый 
Pіzza Hut і Га рад скі ўні вер сі тэт 
Ман чэс тэ ра пра па на ва лі сту-
дэн там атры маць на ву ко вую 
сту пень па пі цы. Паў та ры ты-
ся чы слу ха чоў бу дуць вы ву чаць 
усе эта пы вы твор час ці ін грэ ды-
ен таў і пад рых тоў кі стра вы на 
пра ця гу пя ці га доў.

Як па ве дам ляе вы дан не, у пра-
цэ се на ву чан ня сту дэн ты да ве да-
юц ца ўсё пра пі цы і змо гуць зра біць 
кар' е ру ў ін дуст рыі. Па вод ле слоў 
прад стаў ні ка сет кі рэ ста ра наў, вуч-
ні бу дуць атрым лі ваць мі ні маль ную 
за ра бот ную пла ту. Тэр мі ны і ўмо вы 
па ступ лен ня на курс не па ве дам ля-
юц ца. Рас клад ву чэб най пра гра мы 
пі цэ рыі бу дзе ад роз ні вац ца ад ра ней 
пра па на ва ных KFC і McDonald's. У лік 
прад ме таў бу дуць уклю ча ны кур сы 
для пра цы вы пуск ні коў у ін дуст рыі 
гас цін нас ці: ад вы твор час ці ежы да 
фі нан са ва га ана лі зу.

Pіzza Hut — не пер шая сет ка рэ-
ста ра наў, якая ад кры ла на ву чаль ныя 
кур сы. У 1961 го дзе ў Ілі ной се за сна-
валь нік кар па ра цыі McDonald's Рэй 
Крок ад крыў пер шы ўні вер сі тэт, які 
вы ву чае гам бур ге ра ло гію (так, ёсць 
та кі прад мет!). У пер шы год бы ло 
14 вуч няў, ця пер коль касць вы пуск-
ні коў скла дае 275 000 па ўсім све це. 
У 2012 го дзе кам па нія KFC ад кры ла 
ўлас ную пра гра му ва Уні вер сі тэ це Дэ 
Мант форт у Вя лі ка бры та ніі.

Іван КУ ПАР ВАС. hvir@zviazda.by
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