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Як вы браць бу ду чую 

пра фе сію і на ву чаль-

ную ўста но ву? Што 

трэ ба ве даць і ра-

біць, каб знай сці пра-

цу сва ёй ма ры? Якія 

пра фе сіі бу дуць за па-

тра ба ва ныя ў най блі-

жэй шыя га ды? Ад ка-

зы на гэ тыя і мно гія 

ін шыя пы тан ні мож на 

бу дзе знай сці на вы-

стаў цы «Аду ка цыя 

і кар' е ра — 2018», 

якая прой дзе 15—17 

лю та га ў Мін ску 

ў вы ста вач ным па-

віль ё не на пра спек це 

Пе ра мож цаў, 14.

Вы стаў ка ар га ні зу ец ца ўжо шас-

нац ца ты раз. Яе мэ та — да па маг чы 

абі ту ры ен там, сту дэн там і ўсім, хто ці-

ка віц ца сфе рай аду ка цыі, знай сці для 

ся бе мес ца ву чо бы, кур сы да дат ко вай 

аду ка цыі, пра гра му ста жы роў кі і гэ так 

да лей.

Ме ра пры ем ства каш тоў нае тым, 

што ў яго на вед валь ні каў ёсць маг-

чы масць ужы вую па гу та рыць з прад-

стаў ні ка мі ўста ноў аду ка цыі і за даць ім 

лю быя пы тан ні ад нос на па ступ лен ня. 

Плюс на стэн дах заў сё ды пра цу юць 

ак тыў ныя сту дэн ты, якія рас ка жуць пра 

ўсе ню ан сы на ву чан ня. У гэ тым го дзе 

на вы стаў цы ча ка юць прад стаў ні коў з 

Бе ла ру сі, Ра сіі, Фран цыі, Гер ма ніі, Із ра-

і ля. У іх мож на бу дзе да ве дац ца аб пра-

ві лах пры ёму ў за меж ныя ВНУ, умо вах 

пра жы ван ня і пра гра мах аб ме ну.

Так, Із ра іль скі куль тур ны цэнтр пры 

па соль стве Дзяр жа вы Із ра іль у Рэс-

пуб лі цы Бе ла русь пра во дзіць 15 лю-

та га з 12 да 13 га дзін су стрэ чу для 

вуч няў стар шых кла саў і вы пуск ні коў 

школ на тэ му «Вы шэй шая аду ка цыя і 

жыц цё сту дэн таў у Із ра і лі».

А 17 лю та га з 11 да 13 га дзін бу-

дзе ар га ні за ва ны эк скурс у сфе ру ІТ 

«Пра фе сіі бу ду чы ні. TеstDrіvе ў ІT», 

пад час яко га спі ке ры рас ка жуць, якія 

ўні вер сі тэ ты яны скон чы лі, што ў іх за 

пля чы ма і што яны ра бі-

лі ў сту дэнц кія га ды, каб 

да маг чы ся пос пе ху.

Усе тры дні на вы-

стаў цы бу дзе пра ца ваць 

ін тэр ак тыў ная пля цоў-

ка «Не свя тыя гарш кі 

ле пяць» — свое асаб-

лі вая віт ры на ра бо чых 

пра фе сій, дзе прой дуць 

най ці ка вей шыя май стар-

кла сы: «Вы раб дэ ка ра-

тыў най ру жы з ме та лу», 

«Са ло ма пля цен не. Су ве-

ні ры з са лом кі», «Леп ка з 

са лё на га цес та», «Вы раб 

фі гу рак з мас ці кі», «Ра-

зум ны дом» і ін шыя.

Мін скі дзяр жаў ны пра фе сій на-тэх-

ніч ны ка ледж швей най вы твор час ці 

ар га ні зуе дэ ман стра цыю ка лек цый 

тэ ат ра мод «Ад важ нае ра шэн не», 

Мін скі га рад скі пе да га гіч ны ка ледж — 

твор чую май стэр ню «Не звы чай нае 

ў звы чай ным», а Мін скі дзяр жаў ны 

пра фе сій ны лі цэй № 10 бу даў ніц тва — 

май стар-клас «Вы раб драў ля най раз-

віц цё вай цац кі для дзя цей ад трох га-

доў. «Цу да-кан струк тар».

Час ра бо ты вы стаў кі: 15 і 16 лю-

та га з 10 да 18 га дзін, 17 лю та га — 

да 15 га дзін.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Не пра пус ці!Не пра пус ці!  

ПЕР ШЫ КРОК ДА ПА СПЯ ХО ВАЙ КАР' Е РЫ

Фота Надзеі БУЖАН.

На двор'еНа двор'е  

Ішоў не вя лі кі снег
А ў пят ні цу — зноў з плю сам

На гэ тым тыд ні за ха ва ец ца зі мо вы ха рак тар на двор'я 

са сне гам і не вя лі кі мі ма ра за мі, па ве да мі лі ў Рэс-

пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды. У пер шай па ло ве 

тыд ня ўмо вы на двор'я бу дзе вы зна чаць віль гот ная 

па вет ра ная ма са, якая па сту пае па пе ры фе рыі шы-

ро ка га ан ты цык ло ну, які рас кі нуў ся над Ра сі яй.

Сён ня ча ка ец ца воб лач нае з пра яс нен ня мі на двор'е, 

у асоб ных ра ё нах кра і ны не вя лі кі сне г. Мес ца мі сла быя 

ту ман і га ла лёд. На асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ў асноў ным бу дзе ў ме жах 1—7 ма-

ро зу, толь кі па за ха дзе кра і ны ад ну ля да 1 цяп ла. У се ра ду 

ў асоб ных ра ё нах кра і ны прой дзе не вя лі кі ка рот ка ча со вы 

снег. Уна чы тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе мі нус 4—10 гра-

ду саў, пры пра яс нен нях мес ца мі па вет ра асту дзіц ца да 

11—12 ма ро зу. Тэм пе ра ту ра ўдзень бу дзе мі нус 1—7 гра ду-

саў. Ат мас фер ны фронт вы клі ча ў чац вер ноч чу ў не ка то рых 

ра ё нах, а ўдзень на боль шай част цы кра і ны ка рот ка ча со вы 

снег. На асоб ных участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе мі нус 4—10 гра ду саў, 

пры пра яс нен нях мес ца мі яна па ні зіц ца да 11—12 ма ро зу. 

Удзень бу дзе ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў.

Згод на з па пя рэд ні мі пра гно за мі ай чын ных спе цы я ліс-

таў, у пят ні цу ат мас фер ны фронт і больш цёп лая па вет ра-

ная ма са, якая па сту пае з За ход няй Еў ро пы, аб умо вяць 

на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ка рот ка ча со вы снег 

і мок ры снег. Мес ца мі ча ка ец ца ту ман, га ла лёд, на да-

ро гах га ла лё дзі ца. Ад нос на па цяп лее. Уна чы ча ка ец ца 

2—8 ма ро зу, а тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе ад мі нус 

3 гра ду саў да 2 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ



Су гуч чаСу гуч ча  

Уцё кі на край даж джу
У Маск ве па ба чыў свет «бе ла рус кі вы пуск» «Ро ман-га зе ты»

Пад ад ной вок лад кай су час ную про зу Бе ла ру сі прад-

стаў ля юць Алег Ждан, Але на Па по ва, Але на Бра ва, 

Люд мі ла Руб леў ская, Алесь Ба дак. Наз ву вы пус ку 

«Уцё кі на край даж джу: су час ная про за Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь» да ло ад но з апа вя дан няў Але ся Ба да ка.

Вар та за ўва жыць, што «Ро-

ман-га зе та» апош нім ча сам не-

ад ной чы звяр та ла ся да бе ла рус-

кай про зы. Па раў наль на ня даў на 

ў роз ных яе вы пус ках дру ка ва лі-

ся тво ры Вя ча сла ва Бан да рэн кі, 

Сяр гея Тра хі мён ка. У «Дет ской 

ро ман-га зе те» — Ула дзі мі ра Ліп-

ска га. А што да ра ней шых ча соў, 

то з гіс то ры яй вы дан ня звя за ны 

ім ёны на род ных пісь мен ні каў Бе-

ла ру сі Ва сі ля Бы ка ва, Іва на Ша-

мя кі на, Іва на Чыг ры на ва, шмат 

ка го яшчэ з аў та ры тэт ных лі та-

ра та раў. Пуб лі ка цыя ў гэ тым вы дан ні, як пра ві ла, звя за ная з 

вя лі кі мі ты ра жа мі, пры но сі ла пісь мен ні кам усе са юз ную сла-

ву, спры я ла ве дан ню пра іх твор часць не толь кі на пра сто ры 

Са вец ка га Са ю за, але і паў сюль, дзе шмат на цы я наль ную 

са вец кую лі та ра ту ру ад кры ва лі праз рус кую мо ву.

— Мы збі ра ем ся зра біць та кі «бе ла рус кі вы пуск» тра-

ды цый ным, — дзе ліц ца сва і мі раз ва га мі га лоў ны рэ дак тар 

«Ро ман-га зе ты» Юрый Каз лоў. — Ве даю, што ў Бе ла ру сі і 

сён ня да во лі ін тэн сіў на раз ві ва ец ца про за. Най ле пей — жанр 

апо вес ці. З ці ка вас цю чы таю ча со піс «Нё ман». Са чу за на він-

ка мі бе ла рус кіх кніж ных вы да вец тваў. Та кое су пра цоў ніц тва 

па прад стаў лен ні на цы я наль най про зы на рус кай мо ве, на 

мой по гляд, спры яе і раз віц цю мас тац ка га пе ра кла ду.

Доб ра бы ло б, каб но вы твор чы пра ект за ўва жы лі і ў мас-

коў скім Лі та ра тур ным ін сты ту це імя М. Гор ка га, дзе заўж ды ся-

род на ву чэн цаў бы лі і пе ра клад чы кі на цы я наль ных лі та ра тур. 

А са мае га лоў нае па жа дан не «но ва му ка раб лю» ў бе ла рус ка-

ра сій скім твор чым су поль ніц тве — шы рэй ша га ве дан ня пра 

бе ла рус кую про зу ў роз ных рэ гі ё нах Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Алім пі я да-2018Алім пі я да-2018  

ВЕ ЦЕР І МА РОЗ 
МЯ НЯ ЮЦЬ ПЛА НЫ
Стар та выя спа бор ніц кія дні ў Пхёнч ха не 
не пры нес лі бе ла ру сам ме да лёў

Пер шай чэм пі ён кай ХХІ ІІ зі мо вых Алім пій скіх гуль няў у 

Паўд нё вай Ка рэі ста ла швед ская лыж ні ца Шар ло та Ка-

ла, яна за ва я ва ла за ла ты ме даль у лыж ным скі ят ло не. 

Для 30-га до вай спарт смен кі гэ та ўжо трэ цяе «зо ла та» 

Алім пі я ды — да гэ та га яна ста ла чэм пі ён кай на двух 

па пя рэд ніх Гуль нях у Ван ку ве ры-2010 і Со чы-2014.

З лыж ных го нак па ча лі вы ступ лен не і бе ла ру сы, Юлія Ці-

ха на ва (ста ла 42-й) і Па лі на Се ра но са ва (46-я на фі ні шы) у 

скі ят ло не на ме да лі не прэ тэн да ва лі, ака заў шы ся блі жэй да 

кан ца фі ніш на га пра та ко ла. Пры клад на та кія ж па зі цыі ў гэ тым 

ві дзе пра гра мы і ў на шых муж чын: Мі ха іл Ся мё наў за няў 44-е 

мес ца, Юрый Аста пен ка — 50-е, Сяр гей Да лі до віч сы шоў з 

дыс тан цыі на са мым па чат ку гон кі, не даб ра ўшы ся да ад зна кі 

4,63 кі ла мет ра. «Сы шоў з дыс тан цыі з-за праб лем з брон ха мі 

і ўсім, што з гэ тым звя за на. За раз ад чу ваю ся бе нар маль на. 

Шка да толь кі, што пад вёў усіх, хто за мя не хва рэе, — пра ка-

мен та ваў зда рэн не Да лі до віч. — Пад вя лі ста рыя ба ляч кі. Ка лі 

тэм пе ра ту ра ні жэй за мі нус 15, то ста ра юся не вы сту паць, на 

ста ды ё не ў ня дзе лю бы ло 12 гра ду саў ма ро зу, на да лё кай 

кроп цы — мі нус 17». Сён ня лыж нік ужо ад на віў ся і га то вы вы-

сту піць у гон цы на 15 км, якая па він на ад быц ца ў пят ні цу.

Ку ды больш вя лі кія на дзеі 

бе ла рус кія ба лель шчы кі ўскла-

да лі на бія тла ніс таў. Ад нак у 

спрын тар скай гон цы пры ма 

бе ла рус ка га бія тло на Да р'я 

До мра ча ва да пус ці ла крыў дны 

про мах, які да зво ліў ёй стаць  

толь кі 9-й і стар та ваць у гон цы 

пе ра сле ду ўчо ра з ад ста ван-

нем у 46 се кун даў. Ура ган ны 

ве цер, які па ло хае прак тыч на ўсіх спарт сме наў у Пхёнч ха не, 

пе ра шка джаў і бія тла ніс там у па ня дзе лак. З-за яго До мра ча ва 

да пус ці ла шэсць про ма хаў, чатыры з якіх — на апош нім аг ня-

вым ру бя жы, па ка за ла най гор шы вы нік хут ка стрэль нас ці ся род 

усіх удзель ніц гон кі і за ня ла толь кі 37-е мес ца. «Ха це ла зма гац-

ца. На жаль, атры ма ла ся так, як атры ма ла ся, — раз ва жае над 

сва ім вы ступ лен нем Да р'я. — Чац вёр тая страль ба? Усё яс на 

і зра зу ме ла. Моц ны ве цер быў да стат ко ва не прад ка заль ны, 

па ры вы то сці ха лі, то зноў ад наў ля лі ся з вя лі кай сі лай. Пад час 

апош няй страль бы як раз быў моц ны па рыў. Але я ўжо і так 

ра зу ме ла, што лі да ры ад пра ві лі ся на дыс тан цыю. Та му вы ра-

шы ла ры зык нуць: не ба чы ла сэн су ча каць. На жаль, ры зы ка 

ся бе не апраў да ла. За ста ец ца толь кі раз вес ці ру ка мі. Жыц цё 

на гэ тым не за кан чва ец ца».

Ас тат нія бе ла рус кія спарт сме ны ў муж чын скай і жа но чай 

гон ках пе ра сле ду так са ма не ўвай шлі ў ТОП-10.

Прад стаў нік шорт-трэ ка Мак сім Сяр ге еў на дыс тан цыі 

1500 мет раў за няў 28-е мес ца і за вяр шыў сваё вы ступ лен-

не на Алім пі я дзе-2018. Кань ка беж ка Ма ры на Зу е ва ста ла 

11-й на дыс тан цыі 3000 м, а вось на дыс тан цыі 1500 м на ша 

спарт смен ка бы ла дыс ква лі фі ка ва ная, суд дзі ўгле дзе лі ў 

за бе гу па ру шэн ні з бо ку Ма ры ны. «Спарт смен ка вель мі хва-

ля ва ла ся, — ад зна чыў яе на стаў нік Сяр гей Мі нін. — Стар-

та ваць у пер шы дзень Алім пі я ды з псі ха ла гіч на га пунк ту 

гле джан ня ня прос та лю бо му ат ле ту. Кан чат ко выя вы ні кі ў 

мно гіх вя ду чых спарт сме наў све ту ака за лі ся вель мі шчыль-

ны мі. Мес цы з шос та га па адзі нац ца тае па дзя ляе кры ху 

больш за паў та ры се кун ды». Мі нін пры гэ тым пад крэс ліў, 

што вы нік 4 хві лі ны 05,96 се кун ды на дыс тан цыі ў 3000 м для 

Ма ры ны з'яў ля ец ца пер са наль ным рэ кор дам і най леп шым 

па каз чы кам на раў нін ных кат ках на сён няш ні дзень.

Ад зна чым, што з-за моц на га вет ру ў Пхёнч ха не бы лі 

ад ме не ныя стар ты гар на лыж ні каў, у тым лі ку пе ра не се ны 

гон кі, у якіх па він ны бы лі ўдзель ні чаць на шы спарт сме ны 

Ма рыя Шка на ва і Юрый Да ні лач кін.

Моц ны ве цер мо жа пе ра шко дзіць, ма быць, і на шым 

асноў ным алім пій скім на дзе ям — фрыс тай ліс там. Га лоў ны 

трэ нер бе ла рус кай збор най Мі ка лай Ка зе ка ад зна чае, што 

ўсе спарт сме ны зда ро выя і на строй ва юц ца на га лоў ныя 

спа бор ніц твы са мым сур' ёз ным чы нам. На трэ ні роў ках на-

стаў ні кі ў лі та раль ным сэн се сло ва ло вяць мо ман ты, ка лі 

на шы спарт сме ны мо гуць па ды сці да трамп лі на, каб ад-

пра ца ваць свае скач кі. «Спа дзя ём ся, што ўмо вы на двор'я 

ў «Фе нікс-Пар ку» да зво ляць ка ман дзе плён на трэ ні ра вац ца 

і вый сці на старт у пры ўзня тым на строі», — ка жа Ка зе-

ка. На га да ем, спа бор ніц твы ў лыж ных акра ба таў прой дуць 

15—18 лю та га.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



ООО «ГИРИЗ»
ГИДРАВЛИКА: гидроцилиндры, насосы, распределители

РВД и комплектующие

Напорные рукава и шланги

Техпластины

Ремонт гидравлических узлов

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ

Самые конкурентные цены

В НАЛИЧИИ МНОГО ТЕХНИКИ ПО ЦЕНАМ ВЕСНЫ 2017 ГОДА

Плуги, бороны, прицепы и полуприцепы. Запчасти к ним.

ВОЗМОЖЕН РАСЧЕТ ВСТРЕЧНЫМИ ПОСТАВКАМИ, 
ДОГОВОРАМИ ПЕРЕВОДА ДОЛГА.

+375 44 765 08 65 г. Заславль, ул. Советская, 122, каб 126

girza.by УНП 691586696

На слыхуНа слыху  

ТРА ГЕ ДЫЯ Ў КОБ РЫ НЕ
Гэ та жу дас ная на ві на лі та раль на ска лых ну ла ра ён ны 

цэнтр Коб рын. Уве ча ры вы хад но га дня не вя до мы з на жом 

на паў на ся мей ную па ру і стаў на но сіць шмат лі кія ўда ры 

кож на му з іх. Зра біў шы сваю чор ную спра ву, злы дзень 

уцёк. Су жэн цаў да ста ві лі ў баль ні цу. Але праз га дзі ну 31-га-

до вая жан чы на па мер ла. Яна бы ла ця жар ная. Яе 39-га до вы 

муж у рэ ані ма цыі, за яго жыц цё зма га юц ца ме ды кі.

Як па ве да міў афі цый ны прад стаў нік УСК па Брэсц-

кай воб лас ці Дзміт рый Іванюк, за ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва, пра вод зяц ца след чыя дзе ян ні, вя дзец ца по шук 

зла чын цы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ




