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Уз лёт Ары ны
У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды» рас-

каз ва ем пра аб ноў ле ны рэй тынг Жа но чай тэ ніс най 

аса цы я цыі, вы ступ лен не бе ла рус кіх ганд боль ных 

клу баў і чар го вы тур чэм пі я на ту кра і ны па фут бо ле.

1. Ары на Са ба лен ка ўпер шы ню ў кар' е ры ўвай-

шла ў топ-50 су свет на га рэй тын га. Гэ та ад бы ло-
ся пас ля ўда ла га 
вы ступ лен ня на 
тур ні ры ў швей-
цар скім Лу га на, 
дзе бе ла рус ка 
дай шла да фі-
на лу. Са ба лен ка 
пад ня ла ся на 14 
па зі цый і зай-
мае ця пер 47-е 
мес ца, на браў-
шы 1128 ач коў. 
У Аляк санд ры 
Сас но віч 56-я па-
зі цыя, Вік то рыя 

Аза ран ка зна хо дзіц ца на 95-м мес цы, Ве ра Лап ко зай мае 
111-ы ра док у рэй тын гу Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі.

На га да ем, у кан цы гэ та га тыд ня бе ла рус кая збор ная, за 
якую згу ля юць Са ба лен ка, Са сно віч, Лап ко і Лі дзія Ма ро-
за ва, су стрэ нец ца ў мат чы Куб ка Фе дэ ра цыі з ка ман дай 
Сла ва кіі. Гуль ня за пра ва за стац ца ў эліт ным ды ві зі ё не 
ка манд на га чэм пі я на ту све ту прой дзе 21—22 кра са ві ка на 
кор це мін скай «Чы жоў ка-Арэ ны».

Тым ча сам Мак сім Мір ны і аў стры ец Фі ліп Ос вальд ста лі пе-
ра мож ца мі пар на га раз ра ду на тур ні ры ў аме ры кан скім Х'юс-
та не. Гэ та 52-і ты тул 40-га до ва га Мак сі ма Мір на га ў пар ных 
тур ні рах пад эгі дай Аса цы я цыі тэ ні сіс таў-пра фе сі я на лаў.

2. Бе ла рус кая жа но чая ка ман да па спар тыў най 

акра ба ты цы ў скла дзе Юліі Івон чык, Ве ра ні кі 

На бо кі най і Ка ры ны Сан до віч за ва я ва ла ся рэб ра ны 

ме даль на чэм пі я на це све ту ў Ант вер пе не (Бель гія). 
Мац ней шы мі за на шых дзяў чат ста лі толь кі ра сі ян кі. На шы 
спарт сме ны прэ тэн да ва лі на ме даль і ў фі на ле ў муж чын, 
але Ар цём Яшчан ка і Аляк сей За яц у спа бор ніц тве ду э таў 
не змаг лі пад няц ца на п'е дэс тал.

Ад зна чым, што на чэм пі я на це све ту па спар тыў най акра ба-
ты цы ў Ант вер пе не вы сту па юць 170 спарт сме наў з 19 кра ін.

3. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя Мяш ко ва ў мат-

чы за «брон зу» SEHA-лі гі са сту піў сла вен ска му 

«Цэ ле» 28:31. На га да ем, у паў фі на ле БГК прай граў мяс-
цо ва му «Вар да ру» (24:33), а ў па ра лель ным мат чы «Цэ ле» 
мі ні маль на са сту піў хар вац ка му «За гра бу» (28:29).

Ганд ба ліс ты ма ке дон ска га «Вар да ра» ў вы ра шаль ным 
мат чы «фі на лу ча ты рох» SEHA-лі гі абы гра лі хар вац кі «За-
граб» 26:24 і ста лі пе ра мож ца мі тур ні ру.

Мін скі СКА за няў трэ цяе мес ца ў ро зыг ры шы Бал тый-
скай лі гі, які за вяр шыў ся ў эс тон скай Пыл ве. У мат чы за 
вы хад у фі нал ар мей цы са сту пі лі фін ска му «Ры і хі мя кі» 
(25:27), а ў мат чы за «брон зу» па да печ ныя Іга ра Па пру гі 
пе рай гра лі ўкра ін скі ЗТР з За па рож жа ў да дат ко вы час з 
лі кам 40:37.

За раз бе ла рус кія клу бы за ся ро дзяц ца на спра вах чэм-
пі я на ту Бе ла ру сі. Ужо 21 кра са ві ка ў Брэс це ад бу дзец ца 
па яды нак БГК су праць мінск ага СКА.

4. Ад бы лі ся мат чы 3-га кру га чэм пі я на ту кра і ны 

па фут бо ле. Мін скае «Ды на ма» пе ра маг ло ў гас-
цях «Га ра дзею» з лі кам 2:0, БА ТЭ пе рай граў «Ды на ма» 
(Брэст) — 2:0, «Шах цёр» (Са лі горск) з мі ні маль ным лі кам 
са сту піў «Слуц ку» — 0:1, «Пра мень» (Мінск) ака заў ся сла-
бей шым за «Ві цебск» — 0:2, су стрэ ча «Іс ла чы» (Мін скі ра ён) 
і «Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на) скон чы ла ся з лі кам 0:0. Яшчэ 
шэ раг су стрэч скон чы лі ся з ні чый ным вы ні кам: «Сма ля ві-
чы» — «Мінск» — 1:1, «Нё ман» (Грод на) — «Дняп ро» (Ма-
гі лёў) — 0:0, «Го мель» — «Тар пе да» (Мінск) — 0:0.

Лі дзі руе ў чэм пі я на це дзей ны чэм пі ён кра і ны БА ТЭ, які 
на браў 9 ач коў з дзе вя ці маг чы мых, па 7 ба лаў у «Ві цеб ска», 
«Дняп ра» і мінск ага «Ды на ма».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



Са вет БДУ пры няў ра шэн не рэ-

ар га ні за ваць Ін сты тут жур на-

ліс ты кі. За мест яго ў струк ту ры 

ўні вер сі тэ та з'я вяц ца два са ма-

стой ныя пад раз дзя лен ні.

Як рас тлу ма чы лі ў прэс-служ бе 
ВНУ, стра тэ гіч най для БДУ за да чай на 
сён няш ні дзень з'яў ля ец ца па вы шэн не 
якас ці аду ка цыі. Яна бу дзе вы ра шац-
ца праз ап ты мі за цыю струк ту ры спе-
цы яль нас цяў, раз віц цё сіс тэ мы дыс-
тан цый на га на ву чан ня, аку му ля цыю 
фі нан са вых срод каў.

Яшчэ адзін важ ны крок — ства рэн-
не агуль на ўні вер сі тэц ка га фа куль тэ та 
па вы шэн ня ква лі фі ка цыі і пе ра пад рых-
тоў кі. У Ін сты ту це жур на ліс ты кі та кі 
фа куль тэт па спя хо ва дзей ні чаў. Ця пер 
ён бу дзе вы ве дзе ны з яго струк ту ры і 
яму пры сво яць ста тус адзі на га на ву-
ко ва-ме та дыч на га і ка ар ды на цый на га 

цэнт ра да дат ко вай аду ка цыі да рос лых 
у комп лек се БДУ.

Не аб ход насць аку му ля ван ня іс ну-
ю ча га на ву ко ва-ін тэ ле кту аль на га па-
тэн цы я лу ў ад ной струк ту ры, сы хо ду 
ад ад ноль ка вых спе цы яль нас цяў пе-
ра пад рых тоў кі бы ла пад тры ма на на 
Са ве це БДУ прак тыч на ад на га лос на. 
Так са ма чле ны Са ве та раз гле дзе лі 
пы тан не аб не аб ход нас ці пе рай ме-
на ван ня фа куль тэ та жур на ліс ты кі. 
Зме на наз вы вы клі ка на ак тыў ным 
раз віц цём іс ну ю чых кі рун каў пад рых-
тоў кі. На фа куль тэ це рых ту юць кад ры 
як для СМІ, так і для сфе ры пуб ліч най 
ін фар ма цый най пра сто ры. Фа куль-
тэт жур на ліс ты кі фак тыч на пе ра стаў 
быць мо на функ цы я наль ным з 1996 
го да, ка лі рас па ча ла ся пад рых тоў ка 
па спе цы яль нас ці «Ін фар ма цыя і ка-
му ні ка цыя». Па іні цы я ты ве ка фед ры 
тэх на ло гій ка му ні ка цыі ў 2013 го дзе 

ў агуль на дзяр жаў ны кла сі фі ка тар пра-
фе сій унес лі па са ды «спе цы я ліст па 
су вя зях з гра мад скас цю» і «спе цы я-
ліст па рэ клам най ка му ні ка цыі». Гэ та 
да зво лі ла ле гі ты мі за ваць зга да ныя 
ві ды дзей нас ці і за бяс пе чыць вы пуск-
ні коў пра цоў ны мі мес ца мі.

Пе рай ме на ван не ў ад па вед нас ці 
з на яў ны мі пра гра ма мі пад рых тоў кі 
дасць ма гут ны ім пульс іна ва цый на му 
раз віц цю фа куль тэ та. Да рэ чы, у на-
ступ ным на ву чаль ным го дзе пла ну-
ец ца ўпер шы ню ў Бе ла ру сі ад крыць 
но вую спе цы яль насць у ма гіст ра ту ры 
«Ме ды я ка му ні ка цыі».

Са вет БДУ раз гле дзіць пы тан не 
аб новай назве факультэта да кан ца 
кра са ві ка, пры цяг ва ю чы да яго аб-
мер ка ван ня прад стаў ні коў асноў ных 
за каз чы каў кад раў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Вы шэй шая шко лаВы шэй шая шко ла  

ЖУР ФАК ВЯРТАЕ НАЗ ВУ

Біб лі я тэ ка аль ма на ха «Аст ра ме чаў-

скі ру ка піс» пра цяг вае па шы рац ца: 

па ба чыў свет двац цаць пер шы ну мар 

Брэсц ка га ра ён на га края знаў ча га што-

квар таль ні ка.

Ар ты ку лы, на ры сы, фальк лор ныя за пі сы, 
мас тац кія тво ры па тра ды цыі рас каз ва юць 
пра Аст ра ме ча ва і ва ко лі цы. Пуб лі ка цыі 
зме шча ны ў тра ды цый ных раз дзе лах: «Аст-
ра ме ча ва і аст ра ме чаў цы», «Ча роў ныя спе-
вы і пад ан ні спад чы ны», «На род ныя свя ты 
і звы чаі Бе рас цей шчы ны», «Скарб ні ца на-
род ных та лен таў», «Лі та ра тур ная ся дзі ба» , 
«Вер ні саж», «Ста рон кі гіс то рыі», «Ка ра ні», 
«Ка лаў рот куль тур на га жыц ця». Пры ем на, 
што аў та ры, укла даль ні кі аль ма на ха ра-
зум на спа лу ча юць куль тур на-асвет ніц кую 

праб ле ма ты ку з раз гля дам са цы яль ных 
кло па таў рэ гі ё на. Тым са мым ства ра ец ца 
яго парт рэт як куль тур на га, асвет ніц ка га 
«гняз да» Бе рас цей шчы ны.

Мно гія пуб лі ка цыі ў чар го вым вы пус ку 
«Аст ра ме чаў ска га ру ка пі су» ўраж ва юць, 
пры му ша юць за ду мац ца пра эт на гра фіч-
ную, фальк лор ную па мяць бе рас цей цаў, 
жы ха роў краю. Як, на прык лад, і гэ тая ванд-
роў ная спра ва зда ча — «Ва ла чоб ныя пес ні 
Пры буж жа». На га да ем, што ва ла чоб ныя 
пес ні — гэ та вяр шы ня бе ла рус кай мас тац-
ка-паэ тыч най куль ту ры. У іх, як у люс тэр ку, 
ад бі ва юц ца зда быт кі, вар тас ці най леп шых 
ка лян дар на-пе сен ных жан раў. Па чат кі, вы-
то кі паэ зіі та ко га гар ту, — у пра цоў на-ма-
гіч ных уяў лен нях ста ра жыт на га ча ла ве ка. 

Пуб лі ка цыю «Ва ла чоб ныя пес ні Пры буж жа» 
для аль ма на ха пад рых та ва ла ме та дыст па 
дэ ка ра тыў на-пры клад ным мас тац тве Ме та-
дыч на га цэнт ра Брэсц кай ра ён най цэнт ра лі-
за ва най клуб най сіс тэ мы Але на Пад дуб ная. 
Нель га не ска заць, што рэ дак та ру і ўкла-
даль ні ку вы дан ня чле ну Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі Аляк санд ру Вал ко ві чу па шчас ці ла: 
ва кол аль ма на ха са бра лі ся апан та ныя, руп-
лі выя збі раль ні кі на род най па мя ці — сту-
дэн ты і вы клад чы кі Брэсц ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та імя А. С. Пуш кі на. Най перш — 
кі раў нік ла ба ра то рыі «Фальк ла рыс ты ка і 
края знаў ства» док тар фі ла ла гіч ных на вук 
Іна Швед і яе вуч ні.

І ў пер шым за гэ ты год вы пус ку «Аст ра-
ме чаў ска га ру ка пі су» шмат ува гі ўдзе ле на 

дэ ка ра тыў на-пры клад но му мас тац тву бе-
рас цей цаў, вы яў лен ча му мас тац тву ў Брэс-
це, Брэсц кім ра ё не. З края знаў чых пуб лі-
ка цый вы лу ча ец ца гіс та рыч ны на рыс пра 
шко лу вёс кі Яц ка ві чы Брэсц ка га ра ё на.

«Аст ра ме чаў скі ру ка піс» за слу гоў вае 
са май шы ро кай чы тац кай ува гі. І не толь-
кі ў Брэсц кім ра ё не, Брэс це, але і ўво гу ле 
ся род ці каў ных да бе ла рус ка га края знаў-
ства чы та чоў. Во пыт Брэсц кага ра ён нага 
вы ка наў чага ка мі тэ та, Брэсц кай ра ён най 
цэнт ра лі за ва най біб лі я тэч най сет кі вар ты 
пе рай ман ня па ўсёй кра і не. Нель га не заў-
ва жыць гэ тую іні цы я ты ву, асаб лі ва ў Год 
ма лой ра дзі мы.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА



Го д ма лой ра дзі мыГо д ма лой ра дзі мы   АСТ РА МЕ ЧА ВА: 
КРАЯ ЗНАЎ ЧЫ ЛЕ ТА ПІС ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА

На гэ тым тыд ні ат мас фер ныя фран ты вы ціс ну лі цёп лае 

па вет ра за ме жы на шай кра і ны. А по тым 

з паў ноч на-за ход ні мі па то ка мі ў ат мас фе ры да нас 

на кі ра ва ла ся ня ўстой лі вае і больш ха лод нае па вет ра 

з поў на чы Скан ды на віі. У най блі жэй шыя дні ча ка ец ца 

ня ўстой лі вае на двор'е, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 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.

Сён ня ўдзень пе ра важ-
на па ўсход няй па ло ве 
кра і ны прой дуць ка рот-
ка ча со выя даж джы. Днём 
на боль шай част цы тэ ры-
то рыі ча ка ец ца паў ноч на-
за ход ні, паў ноч ны ве цер 
па ры ва мі да 15—18 м/с. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра бу-
дзе ад плюс 10 да плюс 
16 гра ду саў, па паў днё-
вым за ха дзе кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да 18 цяп ла. У пят ні цу 
пры па вы ша ным фо не ат мас фер на га ціс ку бу дзе без іс тот ных 
апад каў. Тэм пе ра ту ра ўна чы апус ціц ца да плюс 3—8 гра ду саў, 
удзень ста не кры ху цяп лей і бу дзе ад плюс 14 па паў ноч ным ус хо-
дзе да плюс 22 па паў днё вым за ха дзе кра і ны.

Пад уплы вам ат мас фер ных фран тоў ад цык ло ну, які бу дзе пе-
ра мя шчац ца ўздоўж паў ноч на-ўсход ніх ме жаў Бе ла ру сі, у су бо ту 
ўна чы па поў на чы, а днём пе ра важ на па паў ноч на-ўсход няй па ло ве 
кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мы на валь ні цы. 
Ра ні цай і ўдзень у мно гіх ра ё нах кра і ны ча ка ец ца моц ны па ры віс ты 
ве цер. Уна чы бу дзе 6—11 цяп ла, а ўдзень — ад 13 цяп ла па поў-
на чы да плюс 24 гра ду саў па поўд ні кра і ны. Па вод ле па пя рэд ніх 
пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у ня дзе лю за ха ва ец ца ня ўстой-
лі вае вет ра нае на двор'е і ста не ха лад ней. 

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'еНа двор'е  

Под ых хо ла ду 
са Скан ды на віі

У ня дзе лю на ват удзень бу дзе толь кі 9—17 цяп ла

СтыхіяСтыхія  

За тры вы хад ныя — За тры вы хад ныя — 
199 уз га ран няў199 уз га ран няў

Ме на ві та та кую коль касць па ве дам лен-

няў ра бот ні кі МНС атры ма лі за мі ну лыя 

вы хад ныя — з 15 па 17 кра са ві ка — 

аб па жа рах у эка сіс тэ мах.

Боль шая част ка сіг на лаў па сту пі ла 15 кра са ві-
ка — 105. З іх 19 зван коў прый шло ся на Мін скую 
воб ласць. 16 кра са ві ка ад бы ло ся 56 па жа раў у 
эка сіс тэ мах у 21 ра ё не кра і ны. Боль шая част ка 
ўзга ран няў пры па ла на Сма ля віц кі і Ба ры саў скі 
ра ё ны — 10 і 9 над звы чай ных зда рэн няў ад па вед-
на. У аў то рак, 17 кра са ві ка, та кіх вы пад каў бы ло 
38. Пры род ныя па жа ры бы лі за рэ гіст ра ва ны ў 
17 ра ё нах кра і ны. У Ві лей скім і Сма ля віц кім ра ё нах 
ад бы ло ся па 5 уз га ран няў, у Мсці слаў скім — 4.

Дзе па вод ка выя, Дзе па вод ка выя, 
дзе та лыя...дзе та лыя...

У кра і не за рэ гіст ра ва ны пад тап лен ні 

ў 13 ра ё нах, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве па 

над звы чай ных сі ту а цы ях.

Па вод ка вы мі і та лы мі во да мі пад топ ле ны 
219 пад вор каў, 18 пад ва лаў жы лых да моў, 
78 гас па дар чых па бу доў, 16 участ каў да рог 
і 4 ніз ка вод ныя мас ты.

Пад тап лен ні за рэ гіст ра ва ны ў Ві цеб скай (два 
ра ё ны), Го мель скай (во сем ра ё наў), Ма гі лёў скай 
(шэсць ра ё наў) і Мін скай (адзін ра ён) аб лас цях. 
У пры ват нас ці, па вод ка вы мі во да мі пад топ-
ле ны 194 пад вор кі, 18 пад ва лаў жы лах да моў 
і 66 гас па дар чых па бу доў, 14 участ каў да рог 
і 4 ніз ка вод ныя мас ты, та лы мі — 25 пад вор каў, 
12 гас па дар чых па бу доў і два ўчаст кі да ро гі. 
Транс парт ныя зно сі ны з на се ле ны мі пунк та мі і 
жыц це за бес пя чэн не на сель ніц тва не па ру ша ны. 
Вя дзец ца ма ні то рынг гід ра ла гіч най аб ста ноў кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




