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ПРАЙ ГРА ЛІ ЧЭМ ПІ Ё НАМ
На ша ганд боль ная збор ная працягвае барацьбу 
ў асноў ным раў ндзе

РОЗГАЛАС23 студзеня 2016 г. 3

Па моч нік Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па эка на міч ных пы тан нях Кі рыл РУ-
ДЫ. Пер шы на мес нік мі ніст ра эка но мі кі 
на шай кра і ны Аляк сандр ЗА БА РОЎ СКІ. 
На чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі Мі ніс-
тэр ства за меж ных спраў, прэс-сак ра тар 
Дзміт рый МІ РОН ЧЫК. Ды рэк тар на ву-
ко вай уста но вы «Аб' яд на ны ін сты тут 
энер ге тыч ных і ядзер ных да сле да ван-
няў «Сос ны», кан ды дат фі зі ка-ма тэ ма-
тыч ных на вук Анд рэй КУЗЬ МІН. Кі раў нік 
кам па ніі «Ян декс Бел» Аляк сей СІ КОР-
СКІ. Шмат ра зо вы чэм пі ён су свет ных 
спа бор ніц тваў па пра гра ма ван ні (і ся род 
школь ні каў, і ся род сту дэн таў, і ся род 
най буй ней шых ІТ-кар па ра цый) Ге надзь 
КА РАТ КЕ ВІЧ. Як вы ду ма е це, што агуль-
на га па між гэ ты мі людзь мі?

На ўра чыс тым схо дзе, пры све ча ным 
20-год дзю ства рэн ня спе цы яль на га фон ду 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па са цы яль-
най пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў і сту-
дэн таў, ста ла вя до ма, што ўсе яны ў роз ныя 
га ды ста на ві лі ся сты пен ды ята мі і лаў рэ а та мі 
фон ду. А ўся го за 20 га доў дзей нас ці фон ду 
яго ўзна га ро да мі бы лі ад зна ча ны больш за 30 
ты сяч на ву чэн цаў і сту дэн таў. І ка лі б са сцэ ны 
па спра ба ва лі рас ка заць пра да сяг нен ні кож на-
га з іх, то не ха пі ла б і цэ ла га ме ся ца...

Ідэя ства рэн ня фон даў па пад трым цы адо-
ра най і та ле на ві тай мо ла дзі на ра дзі ла ся ў 
ня прос ты для на шай кра і ны час. У ся рэ дзі не 
1990-х за ня ткі на ву ко вы мі да сле да ван ня мі і 
твор час цю ста на ві лі ся ўсё менш прэ стыж ны мі. 
А най леп шыя вы пуск ні кі ВНУ імк ну лі ся з'е хаць 

пра ца ваць за мя жу. Сён ня сты пен ды я ты і лаў-
рэ а ты фон ду, якія да сяг ну лі вы со кіх вяр шынь 
у сва ёй кар' е ры, кан ста ту юць, што пры знан не 
іх за слуг у са мым па чат ку жыц цё ва га і пра-
фе сій на га шля ху ста ла іс тот най пад трым кай, 
моц ным сты му лам і на ват штурш ком для ўпэў-
не на га ру ху на пе рад.

— Для мя не, на прык лад, сты пен дыя фон ду 
ад кры ла ка лісь ці маг чы масць для на вед ван ня 
гіс та рыч ных ар хі ваў у Ра сіі і ін шых кра і нах, — 
рас каз вае пер шы пра рэк тар Ма гі лёў ска га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя А. Ку ля шо ва, 
док тар гіс та рыч ных на вук, да цэнт Дзміт рый 
ЛАЎ РЫ НО ВІЧ.

Кі рыл Ру ды пра вёў па ра лель па між сты пен ды-
я та мі прэ зі дэнц ка га фон ду па пад трым цы адо ра-
най мо ла дзі і ге ро я мі каз кі Ан дэр се на пра свеч ку: 
«Толь кі ка лі свеч ку за па лі лі, усе ўба чы лі, якая яна 
пры го жая. Так са ма і з ма ла ды мі людзь мі: трэ ба 
за па ліць у іх агонь, каб ён свя ціў і ін шым...»

Зван не сты пен ды я та і лаў рэ а та прэ зі дэнц-
ка га фон ду — гэ та не прос та ўзна га ро да, а 
знак та го, што дзяр жа ва бя рэ на ся бе ад каз-
насць за да лей шае пра фе сій нае ста наў лен не 
ма ла до га та лен ту — школь ні ка або сту дэн та. 
Лёс кож на га лаў рэ а та ўваж лі ва ад соч ва ец ца і 

пас ля яго ўступ лен ня ў да рос лае жыц цё. Гэ та 
ро біц ца для та го, каб ства рыць мак сі маль на 
спры яль ныя ўмо вы для са ма рэа лі за цыі асо бы 
з най боль шай ка рыс цю для кра і ны. Ма ла дым 
лю дзям аказ ва ец ца пад трым ка ў вы ба ры пра-
цоў на га мес ца, у вы ра шэн ні жыл лё вых і ін шых 
ма тэ ры яль ных праб лем, а так са ма ў пы тан нях, 
звя за ных з іх ста наў лен нем у жыц ці.

Стар шы ня са ве та спе цы яль на га фон ду 
Прэ зі дэн та, рэк тар Бел дзярж уні вер сі тэ та 
ака дэ мік Сяр гей АБ ЛА МЕЙ КА ад зна чыў, што 

школь ні кі і сту дэн ты за ах воч ва юц ца за да сяг нен-
ні па са мых роз ных на прам ках: ад ін фар ма цый-
ных тэх на ло гій да ма тэ ма ты кі або ме ды цы ны. 
Не менш важ ныя і гу ма ні тар ныя на ву кі. Сяр гей 
Аб ла мей ка па ве да міў, што ка лі па пер шым ча-
се дзей нас ці фон ду за ах воч ва лі ся ця гам го да 
не каль кі сот няў ча ла век, то ў апош нія га ды іх 
коль касць што год пе ра вы шае 2300 ча ла век.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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Ліцэісты БДУ, якія ўдзельнічалі ў Жаўтыкаўскай алімпіядзе школьнікаў па матэматыцы, фізіцы 
і інфарматыцы, — стыпендыяты спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

У стар та вай па ло ве гуль ні ў на шых 
хлоп цаў зу сім ні чо га не атрым лі ва ла ся 
ў ата цы, аба ро на фран цу заў бы ла мац-
ней шай, яны дзей ні ча лі хут чэй і больш 
эфек тыў на, ад крыць лік Ба ры су Пу хоў-
ска му ўда ло ся толь кі на сё май хві лі не 
су стрэ чы, і то з ся мі мет ро ва га кід ка. 
Юрый Шаў цоў па чаў пра во дзіць пе ра-
ста ноў кі па па зі цы ях, але і гэ та не да ло 
вы ні каў: лік пас ля пер ша га тай ма — 
20:5. Па га дзі це ся, та кія ліч бы на таб ло 
на ват пры на яў нас ці на столь кі гроз на га 
са пер ні ка вы гля да юць, мяк ка ка жу чы, 
не вель мі пры стой на. Да пе ра пын ку вы-
нік мат ча стаў зра зу ме лы, та му пас ля 
паў зы фран цуз скі трэ нер Клод Анес та 
вы пус ціў на пля цоў ку дру гі склад — пра-
явіць ся бе атры ма ла шанц і бе ла рус кая 
мо ладзь.

Вы ні ко выя ліч бы — 34:23 — не на на-
шу ка рысць. Спа дзя ём ся, што га лоў ныя 
біт вы ў дру жы ны Шаў цо ва яшчэ на пе ра-
дзе: у па ня дзе лак нам бу дуць су праць-
ста яць па ля кі, а ў се ра ду — бой з ма-
ке дон ца мі.

Юрый ШАЎ ЦОЎ:
— У пер шым тай ме ў нас бы лі вя лі кія 

праб ле мы ў на па дзен ні — з-за та го, што 
фран цу зы вы дат на дзей ні ча лі ў аба ро не. 
Са пер нік быў на шмат хут чэй шы, та му на-
шы хлоп цы і не змаг лі рэа лі за ваць той план 
у ата цы, што мы за дум ва лі на гэ тую гуль ню. 
Трэ ба ад зна чыць, што та кія па ра жэн ні не 
б'юць, а ву чаць; па доб ныя мат чы вель мі 
важ ныя для на ша га да лей ша га раз віц ця. 
Мы ўсе па він ны мець цяр пен не. Трэ ба па ча-
каць, па куль на шы ганд ба ліс ты вы рас туць і 
пач нуць гу ляць на ін шым уз роў ні.

Аляк сей ХАД КЕ ВІЧ:
— Па доб ныя гуль ні з'яў ля юц ца са-

праў ды не ацэн ным во пы там для нас. Усё 
ж та кі не кож ны дзень мож на дзе вяць 
мя чоў па клас ці ў ва ро ты чэм пі ё ну све-
ту, Еў ро пы і Алім пій скіх гуль няў. На мой 
по гляд, та кія су стрэ чы трэ ба раз гля даць 
як чар го вую пры ступ ку, якую трэ ба пе ра-
адо лець. Гэ ты крок да па мо жа вы рас ці ў 
ганд ба ліс та доб ра га ўзроў ню.
Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by
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Са праўд ныя та лен тыСа праўд ныя та лен ты  ��

ЗА ПА ЛІЦЬ АГОНЬ...

Сты пен ды я ты і лаў рэ а ты фон ду, 
якія да сяг ну лі вы со кіх вяр шынь 
у сва ёй кар' е ры, кан ста ту юць, 
што пры знан не іх за слуг у са мым 
па чат ку жыц цё ва га і пра фе сій на га 
шля ху ста ла моц ным сты му лам.

На пя рэ дад ні бе ла рус кія ганд ба ліс ты пе ра еха лі з Ка та віц у Кра каў, ме на ві та 
там пра хо дзіць ба раць ба асноў на га раў нда чэм пі я на ту Еў ро пы для па да печ-
ных Юрыя Шаў цо ва. Пер шы са пер нік быў са праў ды гроз ны і ты ту ла ва ны. 
Фран цу зы — чэм пі ё ны све ту і Еў ро пы, пе ра мож цы Алім пі я ды-2012, з пер-
шых хві лін су стрэ чы яны дык та ва лі сваю гуль ню. Су праць ста ян не ва ра та роў 
— ма быць, так мож на аха рак та ры за ваць па ча так мат ча; наш Сал да цен ка і 
фран цуз скі Амея аж да чац вёр тай хві лі ны су стрэ чы тры ма лі свае ва ро ты 
на за мку, і пер шы са сту піў ма ла ды бе ла рус.

МНС ра за сла ла 
тэ ле фа наг ра му

Ба га ты на арк тыч ныя ха ла ды 
сту дзень вы даў ся вель мі га ра чым 
для ра таў ні коў — за пер шыя тры 
тыд ні ад па жа раў за гі ну лі 84 ча-
ла ве кі! Сі ноп ты кі ж праг на зу юць, 
што ў гэ тыя вы хад ныя слу пок тэр-
мо мет ра па на чах мае ўсе шан цы 
апус ціц ца да мі нус 27 гра ду саў. Та-
му Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях ра за сла ла тэр мі но вую 
тэ ле фа наг ра му ў рэс пуб лі кан скія 
ор га ны дзяр жаў на га кі ра ван ня. У 
ёй пе ра лі ча ны да дат ко выя за ха ды, 
якія не аб ход на пры няць для та го, 
каб мак сі маль на бяс печ на пе ра-
жыць моц ныя ма ра зы і ра зам з тым 
за бяс пе чыць устой лі вае функ цы я-
на ван не аб' ек таў жыц ця дзей нас ці.

— Што гэ та за за ха ды? Трэ ба 
быць мак сі маль на пад рых та ва ны-
мі да та го, каб ава рый ныя бры га-
ды не ад клад на змаг лі вы пра віц ца 
на лік ві да цыю маг чы мых ава рый 
у цеп ла- і элект ра за бес пя чэн ні, — 
па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту «Звяз-
ды» ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях. — На-
сель ніц тва кра і ны бу дзе апе ра тыў-
на ін фар ма вац ца аб не бяс печ най 
тэм пе ра ту ры па вет ра і атры мае 
рэ ка мен да цыі па пра віль ных па во-
дзі нах у ма ра зы. Ад каз ныя асо бы 
па він ны дзя жу рыць на тых аб' ек-
тах, дзе ма са ва збі ра юц ца лю дзі, 
і без якіх не маг чы мая нар маль ная 
жыц ця дзей насць лю дзей.

Асаб лі ва не ра ды моц ным ма ра-
зам аў та ма бі ліс ты — у бен за ба ку 
за мяр зае ды зель нае па лі ва. Гэ тая 
фі зіч ная асаб лі васць у та кое на-
двор'е ры зы куе стаць фа таль най. 
Та му МНС скі роў вае ўва гу кан цэр-
на «Бел наф та хім» на тое, што на 
аў та за праў ках му сіць пра да вац ца 
спе цы яль нае па лі ва «Арк ты ка».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Цеп ла ві за ры 
су праць ін фек цыі

Цеп ла ві за ры, якія да зва ля-
юць вы яў ляць ві рус ныя ін фек цыі 
на ран ніх ста ды ях, уста ля ва ны ў 
буй ных пунк тах про пус ку на бе ла-
рус ка-ўкра ін скай мя жы.

Га лоў ны ўрач аб лас но га цэнт-
ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад-
ска га зда роўя Аляк сандр ТА РА-
СЕН КА рас каз вае, што ка лі хво-
ры ча ла век пе ра ся кае мя жу, у яго 
ад ра зу ж бу дзе вы яў ле на вы со кая 
тэм пе ра ту ра. Ну а да лей гра ма-
дзя ні на агле дзяць ме ды кі хут кай 
да па мо гі. Ва ры янт шпі та лі за цыі не 
вы клю ча ец ца.

Пры тым, што ў не ка то рых аб лас-
цях Укра і ны за рэ гіст ра ва ны вы со кі 
ўзро вень за хвор ван ня на рэ спі ра-
тор ныя ін фек цыі, на Го мель шчы не 
ад гры пу пры шчэп ле ны пры клад на 
41% на сель ніц тва. У склад апош няй 
вак цы ны бы лі ўклю ча ны не каль-
кі шта маў гры пу, у тым лі ку H1N1. 
Па куль што ў воб лас ці за рэ гіст ра-
ва ны толь кі адзін ка выя вы пад кі 
за хвор ван ня. Каб ад ка заць на пы-
тан ні на сель ніц тва, звя за ныя з рас-
паў сюдж ван нем маг чы мых ві рус ных 
ін фек цый, спе цы я ліс ты Го мель ска га 
га рад ско га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я-
ло гіі пра вя лі ак цыю ў ад ной з буй ных 
крам аб лас но га цэнт ра.

Урач-эпі дэ мі ё лаг Але на ПЕТ-
РУШ КЕ ВІЧ ад зна чае, што ва Укра-
і не вель мі ма ла лю дзей на пя рэ дад-
ні атры ма лі пры шчэп кі ад гры пу:

— Да та го ж, там плат ная ме-
ды цы на. Эка на міч ныя праб ле мы 
пры му ша юць лю дзей поз на звяр-
тац ца да ўра чоў, у вы ні ку шмат 
ус клад нен няў.

Ле тась на брэсц кім участ ку 
мя жы бы ло вы яў ле на 10 ча ла век, 
якія за хва рэ лі на ві рус ную ін фек-
цыю. Сё ле та па куль не за фік са-
ва на ні вод на га вы пад ку пе ра ся-
чэн ня мя жы ча ла ве кам з вы со кай 
тэм пе ра ту рай.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Пры не па га дзі 
па кла па ці ся пра ся бе

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях на гад вае гра ма дзя нам 
пра не аб ход насць за ха ван ня пра-
ві лаў аса біс тай бяс пе кі — каб не 
стаць ах вя рай ма ро зу і моц на га 
вет ру.

Важ на па мя таць, што не бяс пе-
ку аб ма ра жэн ня ства рае не толь кі 
мі ну са вая тэм пе ра ту ра, але і віль-
гот насць па вет ра і сі ла вет ру. Чым 

вы шэй шая віль гот насць, чым мац-
ней шы ве цер, тым больш шан цаў 
атры маць аб ма ра жэн не. Пры та-
кім на двор'і трэ ба пра віль на рых-
та вац ца да вы ха ду на ма роз.

Адзен не па він на быць шмат-
слой ным. Чым больш сла ёў, тым 
больш і пра сло ек па вет ра — а яно 
доб ра ўтрым лі вае цяп ло. Але пры 
гэ тым адзен не не па він на быць цес-
ным — гэ та ро біць цяж кім пры ток 
кры ві, асноў на га па стаў шчы ка цяп-
ла знут ры. Абу так так са ма не па-
ві нен ціс нуць, бо та ды цыр ку ля цыя 
кры ві за ма рудж ва ец ца. Паль цы ў 
абут ку па ві ны сва бод на ру хац ца. 
Пе рад вы ха дам з до му абу так 
трэ ба на чыс ціць тлус тым крэ мам 
— той не дасць яму пра мок нуць. 
Над зень це ваў ня ныя шкар пэт кі, 
устаў це тоў стыя вус ціл кі.

Аба вяз ко вая ўмо ва — паль-
чат кі ці ру ка ві цы. Апош ні ва ры-
янт больш пра віль ны. Па мя тай-
це, што, ка лі ру кі го лыя — мож на 
згу біць да 17 пра цэн таў цяп ла. 
Шап ка так са ма не па він на быць 
цес най — трэ ба, каб яна за кры ва-
ла ву шы. Шыю і на ват твар аба ра-
ні це ша лі кам рых лай вяз кі.

Тыя ўчаст кі ску ры, якія за ста лі ся 
не пры кры ты мі ці мо гуць ага ліц ца, 
на прык лад, пад час хадзь бы, аба-
вяз ко ва трэ ба апра ца ваць тлус тым 
крэ мам — ён пад тры мае здоль насць 
ску ры ўтрым лі ваць віль гаць. Вус ны 
на маж це гі гі е ніч най па ма дай.

І яшчэ. Га лод ны ча ла век за-
мяр зае на шмат хут чэй. Пра віль-
нае хар ча ван не — адзін з леп шых 
спо са баў па пя рэ дзіць аб ма ра жэн-
не і ад на віць ар га нізм пас ля хо ла-
ду. Ежа па він на быць цёп лай (гэ та 
за бяс пе чыць да дат ко вы пры ліў 
сіл ад ра зу), а так са ма ка ла рый-
най, што на дасць энер гіі пас ля. 
Ужы ваць трэ ба толь кі цёп лыя 
са гра валь ныя на поі — на прык-
лад, гар ба ту. Грэц ца ал ка го лем 
да вы ха ду на хо лад, а так са ма 
пад час уз дзе ян ня хо ла ду, нель-
га: ал ка голь толь кі па гар шае ад-
чу валь насць і не дае маг чы мас-
ці аб' ек тыў на ацэнь ваць улас ны 
стан. Ку рыць на ма ро зе так са ма 
за ба ро не на, бо гэ та вы клі кае 
спазм ка пі ля раў на доў гі час і па-
гар шае цыр ку ля цыю кры ві.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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