
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра нi-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.10 На вi ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 22.55 Зо на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гi.
10.00 Ка ме дыя «Жан дар 
жэ нiц ца».
12.10 Дзень у вя лi кiм го ра-
дзе.
13.15 «Зор нае жыц цё». «Бы-
лыя жон кi зо рак».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На вi ны рэ гi ё на.
15.25 «Ра дзi вi лы. Тай ны сям'i. 
Пер шая се рыя».
15.55 Дак. се ры ял «Цу ды 
пры ро ды», 1-я се рыя.
16.30 Усё як трэ ба!
16.55 Ме лад ра ма «Ка хаць 
па-рус ку-2».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
20.00 Се ры ял «Зем скi док-
тар. Жыц цё на на ва», за-
ключ ная се рыя.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Верб ная ня-
дзе ля».
23.25 Дзень спор ту.
23.40 Ме лад ра ма «Ры та».

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.55 Се ры ял «Тан кер 
«Тан га», 1-я се рыя.
10.20 Фiльм-каз ка «Пун со-
вая кве тач ка».
11.30 Кi на апо весць «А зол кi 
тут цi хiя...».
14.50 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
15.45, 1.10 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Вiн чы».
17.55 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм-
пi я нат све ту.
21.25 КЕ НО.
21.35 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са i док та ра 

Ват са на». «Скар бы Агры», 
1-я се рыя.
23.05 Тэ нiс. Цын цы на цi. Жан-
чы ны.

8.00, 12.00, 16.00, 23.15 «Мой 
го рад». Жы ро ві чы.
8.15 «Зубр». Дак. фільм.
8.35 «Су стрэ ча на Эль бе». 
Дак. фільм.
9.05 «Бар во вая тра ва». 
Маст. фільм.
9.35 «Скарб ні ца Ві цеб шчы-
ны». Хра мы ста ро га Ві цеб-
ска.
10.00, 17.30 «Пра Чыр во ную 
Ша пач ку». Фільм-каз ка. 1-я 
се рыя.
11.05 «За вя шчан не слуц кай 
кня гі ні». Дак. фільм.
11.35 «Та ям ні ца ду шы». Хрос-
ны шлях Ро сіц кіх па кут ні каў.
12.15, 20.50 «Ся мей ныя аб-
ста ві ны». Маст. фільм.
13.40 «Ма ем рэ чы». Слуц кія 
па ясы.
13.55 «Ма ма». Жыц цё вы і 
твор чы шлях на род най ар-
тыст кі СССР Га лі ны Ма ка-
ра вай.
14.20 «Аляк сандр Сум ба таў-
Южын. Ба раць ба за тэ атр». 
Дак. фільм.
15.00 «За гад кі дзе да Кан дра-
та». Дак. фільм.
15.35 «Ка мер тон».
16.15, 22.15 «Мас коў скі 
Крэмль». Дак. фільм.
17.15 «Па лес кі па час ту нак». 
Боршч і га луш кі.
18.40 «Ка ра ні». Ра і са Ба ра-
дзі на.
19.10 «Тай ні кі Рус ка га му зея. 
Па ла цы Рус ка га му зея». Дак. 
фільм.
19.35 «Зось ка Ве рас». Дак. 
фільм.
19.50 «Да ра гія ляль кі». Дак. 
фільм.
20.30 Ка лы хан ка.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 

20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 Се ры ял «Жа но чы док-
тар 2».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сям нац цаць ім гнен-
няў. Апош ні дубль».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Хру шчоў ская ад лі га. Вы пра-
ба ван не фес ты ва лем».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Се ра фі ма 
Пры го жая».
22.10 Се ры ял «Цю до ры».
0.10 Маст. фільм «Дзень 
поў ні».
1.55 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзi ны».
6.10, 17.20 «Мiн шчы на».
6.20, 7.45 «Ра нi ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.40 «Вя лi кае сне дан не».
10.20 «Жыць бу дзе це».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 Се ры ял «Сло ва жан-
чы не».
12.30 «Джэй мi ў ся бе до ма».
13.00 «Жан чы ны ХХ ста год-
дзя».
13.50 «Вя лi кi го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Дай-
джэст.
15.30 «Iн шая кра i на». «Ар ме-
нiя: дзяр жа ва з вы трым кай».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Пад аба ро най».
18.30 «Пад ма ну тыя на ву-
кай».

20.00 «Ста лiч ныя пад ра бяз-
нас цi».
20.15 «Доб ры ве чар, ма лы».
20.30 Маст. фiльм «Скры жа-
ван не 10-й i Вульф».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.30 Се ры ял «Ту рыс ты».

6.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 Се ры ял «Ара бе ла вяр-
та ец ца».
7.05 «Цiк-так».
7.20 М/с «Смя ша ры кi».
8.30 Се ры ял «Ёхан ды 
Мар'я».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На вi ны Са друж нас цi (бя гу чы 
ра док).
9.10, 1.50 Маст. фiльм «У ба-
ры брус нi цы».
12.25 Се ры ял «Блiз ня ты».
14.30 «Агуль ны iн та рэс».
15.25 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
17.00, 22.10 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
18.30, 1.00 Се ры ял «За кон 
i па ра дак. Зла чын ны на-
мер».
21.25 Дак. фiльм «У све це 
лю дзей».
23.10 Се ры ял «Вя роў ка з 
пяс ку».
4.25 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Ранішняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфір».
13.00 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «1000 дро бя-
зяў».
15.10 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.55, 22.30 Се ры ял «Склі-
фа соў скі».
17.10 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».

18.00 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.55 Се ры ял «Па ца луй це 
ня вес ту!».
20.40 Се ры ял «Тай ны след-
ства-12».
23.40 «Хва ро бы ста год дзя. 
Хто ка го?».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сён ня.
11.00 «Да су да».
12.00, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.20 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
15.10 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
21.20 Се ры ял «Ік ра ны ба-
рон».
23.30 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.20, 18.35, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с «Лі га спра вяд лі вас-
ці».
7.40, 14.20 Се ры ял «Элі за».
9.15, 17.45 Се ры ял «Дзён ні-
кі вам пі ра».
10.00 «Сі не ма тог раф». 
Маст. фільм «Мяцеж на 
«Баў нці».
12.25 Тры лер «Рас кры тая 
сінь».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Клан Ке нэ-
дзі».
18.40 Се ры ял «Пра слуш-
ка».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Вес тэрн «Джан га».

6.00, 1.00 «РLАY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жон кi алi гар хаў».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 Скетч-шоу «Ад ны до-
ма».
12.30 «Ку ды пры вод зяць ма-
ры».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсiх».
14.30, 23.30 «Улёт нае вi-
дэа».
15.00 Се ры ял «Ка дэц тва».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
20.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кi. Ня вес ты».
21.10 Се ры ял «Дзён нiк док-
та ра Зай ца вай».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00 Ра нi ца з IН ТЭР ам.
9.00 Му зы ка з Укра i ны.
9.10 Маст. фiльм «Скар га».
10.25, 16.50, 1.20 Ся мей ны 
суд.
11.15 Фе е рыя па да рож жаў.
11.35, 23.05 Ле ген ды бан дыц-
кай Адэ сы.
12.00, 19.35, 2.35 Код до сту-
пу.
12.25, 15.45, 0.20 Дак. се ры ял 
«Жы вое ба гац це Укра i ны».
12.45, 18.20, 5.10 Се ры ял 
«Анёл-ахоў нiк».
13.30 Па за во чы.
14.15, 23.30 Дак. се ры ял «Га-
лi вуд скiя па ры».
15.05, 0.40 Су до выя спра вы.
16.05 Фор му ла ка хан ня.
17.35, 4.15 Да вай па жэ нiм-
ся!
19.05, 2.05 Пра ве ра на на са-
бе.
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас цi.
20.30, 3.30 Се ры ял «Не бы ло 
б шчас ця», 1-я се рыя.

21.15, 5.50 Се ры ял «Цi шы-
ня», 1-я се рыя.
22.20 Бра ма ча су.

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.00 «Анш лаг? Анш лаг!». 
1991 год.
7.20 «Да і пас ля трох се кунд». 
Дак. фільм.
7.50 «Ля ці це, га лу бы...». 
Фільм-кан цэрт.
9.00 «Уся го не каль кі слоў у 
го нар спа да ра дэ Маль е ра». 
Тэ ле спек такль.
11.00 «Зор ная га дзі на». 1991 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Кон курс у кра ме «Ме-
ло дыя». 1981 год.
14.00 «Бла кіт ны агень чык». 
1967 год.
15.40 «Спат кан не ка ля ра я-
ля». Кан цэрт.
17.00 «Ра на ра ні цай. Мульт-
хіт-па рад». 1990 год.
18.00 «Гэ та — Со чы!». Дак. 
фільм.
18.30 «Ін спек тар Ло сеў», 1-я 
се рыя. Маст. фільм.
19.40 «Ся дзі і гля дзі». 1994 
год.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Пес ня-79».
23.00 «Ча кай сон ца». 1992 
год.
0.00 «Бу дзіль нік». 1981 год.
0.40 «Лёс іг рае ча ла ве кам». 
Фільм-спек такль.
4.00 «Маск ва—Рым. Дыя лог 
з пес няй». Кан цэрт.

8.30, 13.00, 17.40, 22.45 Лёг-
кая ат ле ты ка. Чэм пi я нат све-
ту.
11.45 Спiд вей. Чэм пi я нат Еў-
ро пы.
15.00 Ве ла спорт. Тур Юты.
16.00, 21.15, 0.15 Ве ла спорт. 
Эне ка тур.
21.00, 0.00 Лёг кая ат ле ты ка. 
Грын лайт.
22.15 Вось гэ та дзi ва!!!
22.30, 23.55 Sports Excel-
lence.

1.30 Фех та ван не. Чэм пi я нат 
све ту.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 20.05 
«Па між на мі».
5.15, 5.35, 8.00, 8.20, 12.55, 
13.20, 16.05, 16.30, 21.00, 
21.25, 2.20, 2.45 Се ры ял 
«Бэт!».
6.00, 7.45, 8.45, 10.40, 12.40, 
13.45, 21.45, 23.50, 3.10 «Ка-
ме ды ян ты. Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «Да ра гая, я па-
мен шыў дзя цей».
9.00 Ка ме дыя «Ро мі і Мі шэль 
на су стрэ чы вы пуск ні коў».
11.15 Ка ме дыя «Дзя жур ны 
та та ў ла ге ры».
14.10 Ка ме дыя «Прынц і тан-
цоў шчы ца».
17.20 Ка ме дыя «Спа чат ку ка-
хан не, по тым вя сел ле».
19.20 Ка ме дыя «Вя сел лі і ін-
шыя не пры ем нас ці».
22.10 Ка ме дыя «Па-вар' яц ку 
за ка ха ны».
0.10 Ка ме дыя «Ра ка вая кра-
су ня».
3.25 Ка ме дыя «Гра хі Га раль-
да Дыдл бо ка».

2.00, 8.00, 14.00 Пры го ды 
«Та ям ні чы вост раў».
3.30, 9.30, 15.30 М/с «Шар-
ман, шар ман!». Збор нік м/ф 
«Як ста ры квак ту хай быў». 
«Іл гун».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лі-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Рус кія на род ныя каз кі. «Сад-
ко ба га ты». М/ф «Леў і бык».
5.00, 11.00, 17.00 Фільм-каз ка 
«Два нац цаць ме ся цаў», 1-я 
се рыя. М/ф «Аран жа вае гор-
лач ка».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф 
«Тай на жоў та га кус та». «Які 
гук вы дае ка мар?». «Жар-
птуш ка».

6.00 М/ф.
9.00, 18.30, 1.55 Се ры ял 
«Фат ма гуль».

10.45, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.45, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».
13.30 /ф «Лед ні ко вы пе ры яд 
3: Эра ды на заў раў».
15.00, 23.30, 3.30 Се ры ял 
«Мен та ліст».
20.30 Се ры ял «Мах ля ры».
21.30, 4.15 Маст. фільм «Бан-
да Ке лі».
0.20 Се ры ял «Звыш на ту раль-
нае».
1.05 Се ры ял «Па ляў ні чыя на 
чу жых».

5.00 Дра ма «Па ву ці на хлус-
ні».
7.20 Дра ма «Пе ра рва нае 
жыц цё».
9.35 Мю зікл «Брац тва тан-
ца».
11.35 Ка ме дыя «Больш, чым 
ся бар».
13.25 Дра ма «У па го ні за 
шчас цем».
15.30 Ме лад ра ма «Мае чар-
ніч ныя но чы».
17.15 Фан тас ты ка «Пры цем-
кі. Са га. Ма ла дзік».
19.35 Ка ме дыя «Пяць ма іх 
бы лых сяб ро вак».
21.10 Ка ме дыя «Ка хан не, 
якое збі вае з ног».
22.55 Дра ма «Но вы свет».
1.10 Ме лад ра ма «Веч нае 
ззян не чыс та га ро зу му».
3.05 Жа хі «Зва нок».

6.00 Маст. фільм «Адзі ная».
8.00 Ка ме дыя «Той яшчэ Кар-
ла сан!».
10.00 Ка ме дыя «Сцер ва для 
чэм пі ё на».
12.00 Дра ма «Уро кі ў кан цы 
вяс ны».
14.00 Ка ме дыя «Аб хаз ская 
каз ка».
16.00 Ка ме дыя «Шуб-ба ба 
Лю ба!».
18.00 Дра ма «За та бой».
20.00 Дра ма «Хто я?».
21.50 Дра ма «Па ляў ні чы».
0.10 Ка ме дыя «Ся мей ка 
Ады».

2.00 Ме лад ра ма «А ма ма 
лепш! Уся ча роў насць ка хан-
ня».
4.00 Тры лер «Іль ві ная до ля».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Ліх ту гі 
за мя жой.
6.00, 10.00 Га лі вуд скі мядз-
ведзь-за бой ца.
7.00, 15.00 Са мыя не бяс печ-
ныя жы вё лы.
8.00, 8.30, 16.00, 16.30 Скар-
ба шу каль ні кі.
9.00, 12.00, 17.00 Аў та-SOS.
11.00, 19.00 Уцё кі.
13.00, 18.00, 23.00 Па вет ра-
ныя асы вай ны.
14.00 Звя ры-ты та ны.
20.00, 0.00, 3.00 80-я: Най вя-
лік шыя тэх ніч ныя на він кі.
22.00, 2.00 НЛА над Еў ро-
пай.

7.00, 16.25 За ла тая лі ха ман-
ка.
7.50, 8.15 Вы твор часць: гон ка 
з ча сам.
8.40, 20.05 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.35, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 10.05, 17.20, 17.50 Па-
ляў ні чыя на рэ лік віі.
10.30 Як улад ка ва ны Су-
свет.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
12.20, 12.45, 3.05, 3.30 За вод-
скія буд ні.
13.15, 0.55 Top Gear.
14.10, 6.05 Аў та май стэр ні.
15.05 Ма хі на та ры.
15.30, 5.10 Зме я ло вы.
18.15 За плыў з па чва ра мі.
19.10 Рач ныя мон стры.
21.00 Па лё ты ўглыб Аляс кі.
22.00 Па вет ра ныя даль на-
бой шчы кі.
23.00 Эд Ста фард: го лае вы-
жы ван не.
0.00 Вя лі кія тан ка выя біт вы.
1.50 Ко дэкс ма фіі: по гляд 
знут ры.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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— Якiя ад чу ван нi за ста юц ца пас-
ля эфi ру «Ва ша ла то»?

— Ка лi пра цу еш на па вы ша ным 
уз роў нi энер ге ты кi, то по тым у пэў-
най сту пе нi ад чу ва еш спус та шэн не. 
Ра зам з тым, мя не пе ра паў няе ней кая 
ра дасць, бо тая энер гiя, якая iдзе ад 
пе ра мож цаў, част ко ва пе рад аец ца i 
та бе. Ра зу ме еш, што пры ня ла ўдзел 
у не чым важ ным за гэ тую га дзi ну, бо 
нех та стаў больш шчас лi вым. I мне 
пры ем на мець да гэ та га да чы нен не. 
Мя не час та пы та юць, цi не ста мi ла ся 
я яшчэ ад ро лi дзяў чы ны, якая ка жа 
«Стоп гуль ня!»? Ра дасць ад гэ та га 
па доб ная да той, ка лi ўрач па ве дам-
ляе лю дзям, што яны ста нуць баць ка-
мi. Тым больш што я пры маю ўдзел у 
ства рэн нi пра гра мы на роз ных эта-
пах. Эфiр — ужо вы нiк пра цы на шай 
твор чай гру пы i кi раў нiц тва «Бе ла рус-
кiх ла та рэй». А на пра ця гу тыд ня мы 
су стра ка ем ся, аб мяр коў ва ем роз ныя 
пы тан нi, шу ка ем гас цей, пi шам сцэ-
на рый, пра ца фак тыч на кi пiць кож ны 
дзень. Пра ек там я жы ву ўжо два нац-
цаць га доў i, ха чу спа дзя вац ца, што 
су пра цоў нiц тва бу дзе пра цяг вац ца.

— «Ва ша ла то» — пра гра ма пэў-
на га фар ма ту. Цi не ўзнi ка ла ду мак 
па спра ба ваць ся бе ў iн шых пра ек-
тах?

— Бы лi не толь кi дум кi, але i спро-
бы. Ра зы два ўдзель нi ча ла ў кас тын гу 
на пра гра му «Доб рай ра нi цы, Бе ла-
русь!» Атрым лi ва ла доб рыя вод гу кi 
ад рэ жы сё ра, якi пры сут нi чаў на рэ пе-
ты цыi. Ад нак на тым усё i скон чы ла ся. 
Не ве даю, мо жа, прос та яшчэ час не 
на стаў. Унут ры ся бе я ад чу ваю, што 
ма гу зра бiць мно гае, i не пе ра жы ваю. 
На огул, на ву чы ла ся ца нiць тое, што 
маю за раз. У лю бым вы пад ку я ру ха-
ю ся на пе рад i на бы ваю во пыт.

— Пры ход на «Ва ша ла то» ад-
быў ся пас ля ва ша га зна ём ства з 
Сяр ге ем Кух то. Ча му вы на ву чы лi-
ся, пра цу ю чы по бач з iм?

— Мы з Кух то па зна ё мi лi ся яшчэ 
за доў га да ад крыц ця пра ек та. У свой 
час я пра ца ва ла ў пра гра ме «5Х5». I 
ад ной чы мы ра зам з ма iм ад на курс-
нi кам пай шлi на iн тэр в'ю да Ак са ны 

i Ана то ля Ве чар. Вi даць, так 
за му чы лi iх пы тан ня мi, што 
тыя пра па на ва лi нам знай сцi 
яшчэ кан ды да таў. Вы пад ко ва 
та ды су стрэ лi Сяр гея, па раз-
маў ля лi з iм. Ней кi час зу сiм 
не пе ра ся ка лi ся. А ка лi прый-
шла пра ца ваць рэ дак та рам 
на пра гра му «Доб ры дзень, 
Бе ла русь!», то ён быў там 
вя ду чым. По тым, ка лi «Бе-
ла рус кiя ла та рэi» ад кры ва лi 
пра гра му «Ва ша ла то», i быў 
аб' яў ле ны кас тынг на ролю 
су вя ду чай, Кух то пра па на-
ваў маю кан ды да ту ру. Мне па да рылi 
шанц, вы нiк за ле жаў толь кi ад мя-
не. Эк за мен я вы тры ма ла. Здаю яго 
па спя хо ва вось ужо не адзiн год. На 
пра гра ме Сяр гей быў не толь кi вя ду-
чым, але i кi раў нi ком. Та му ад яго я 

спа сцiг ла са праўд ныя азы жур на лiс-
ты кi, зды мач на га пра цэ су, ар га нi за-
цыi пра мо га эфi ру. Ён мог быць вель-
мi аба яль ным на эк ра не, а ў пра цы 
пра яў ляў па тра ба валь насць. Шко ла, 
якую я прай шла ў Кух то, да па ма гае 
мне i сён ня.

— Як мне вя до ма, вы так са ма 
дзе лi це ся пра фе сiй ным во пы там, 
зай ма ю чы ся вы клад чыц кай дзей-
нас цю...

— Не як раз мя не за пра сi лi пра вес-
цi не вя лi кi май стар-клас у ад ну з кам-
па нiй, якая рых туе вя ду чых для ра дыё 
i тэ ле ба чан ня. По тым зноў пра па на-
ва лi, пры чым ацэн кi ма ёй пра цы бы лi 
ста ноў чы мi. З ча сам май стар-кла сы 
пе ра рас лi ў за ня ткi. Для мя не та кая 
дзей насць — аб са лют на но вы кi ру-
нак, але мне ён па да ба ец ца. Вi даць, 
на гад ва юць пра ся бе вы клад чыц кiя 
ге ны баць коў. Я прай шла праз мност-
ва кас тын гаў, ву чы ла ся на роз ных 
кур сах, ве даю, якая пра ца вя ду ча га 
ў рэ аль нас цi, та му ма гу па дзя лiц ца 
прак тыч ным во пы там: з яко га бо ку 
ся бе лепш па каз ваць, як вы хо дзiць 
са стрэ са вых сi ту а цый, як зды маць 

мы шач ныя за цiс кi, якiя пе ра шка джа-
юць рас крыц ца. Заў сё ды ка жу, што 
так вось ад ра зу вас нi хто не на ву чыць 
быць вя ду чым. Гэ та бес пе ра пын ны 
пра цэс па знан ня са мо га ся бе плюс 
са ма аду ка цыя.

— А што са мае скла да нае ў пра-
цы на тэ ле ба чан нi?

— Тут са мае скла да нае — не спы-
няц ца на да сяг ну тым. Важ на па ста-
ян на раз вi вац ца. На ват ка лi зда ец ца, 
быц цам ты не ча га да бiў ся, трэ ба iмк-
нуц ца iс цi на пе рад: за пiс вац ца на ней-
кiя кур сы, спра ба ваць ся бе ў iн шых 
пра ек тах. Нi ў якiм ра зе не спы няц ца: 
маў ляў, вось я зра бiў неш та i ця пер 
ма гу ад па чы ваць. Тэ ле ба чан не — тая 
сфе ра, дзе сён ня ваш пра ект у эфi ры, 
а заўт ра яго за кры ва юць. I ў та кiх умо-
вах толь кi са праўд ныя фа на ты сва ёй 
спра вы за ста юц ца ў «абой ме».

— А вы мо жа це, су стрэў шы ча-
ла ве ка, зра зу мець, змо жа ён быць 
у гэ тай пра фе сii цi не?

— Ка лi ты «ва рыш ся» ў гэ тай сфе-
ры, то на ват па тым, як вi та ец ца з 
та бой ча ла век пры су стрэ чы, мож на 
ска заць, цi ча кае яго тэ ле вi зiй ная бу-
ду чы ня аль бо яму прый дзец ца вель мi 
мно га пра ца ваць над са бой. На прык-
лад, дзяў ча ты час та раз маў ля юць 
вы со кi мi га ла са мi, а ў эфi ры гэ та не-
да пу шчаль на. Зна чыць, трэ ба го лас 
раз вi ваць, бо не ка му пры ро дай усё 
да дзе на, iн шыя ж па вiн ны пры клас цi 
ня ма ла вы сiл каў. Уся го мож на да бiц-
ца, ка лi за да чу пе рад са бой пра вiль на 
па ста вiць. Ве дан не мэ ты i пра ца над 
яе да сяг нен нем да зва ля юць рас цi.

— Эфiр мае на ўва зе пэў ны сцэ-
на рый. А як рэ агу е це на сi ту а цыi, ка-
лi зда ра юц ца ад хi лен нi ад пла на?

— Жы вы эфiр — тое мес ца, дзе 
зда ра ец ца шмат не ча ка нас цяў. Та-
бе мо жа зда вац ца, быц цам усё бу дзе 
клас на, ка лi ска жаш тое i зро бiш так, 
а ў пра цэ се зра зу ме еш: па вiн на ўсё 
быць па-iн ша му. Трэ ба ўмець пе ра-

клю чац ца, уклю чаць iм пра вi за цыю. 
На прык лад, тыя ж жар ты ў эфi ры — 
яны на ра джа юц ца па прын цы пе «тут 
i за раз». Сцэ на рый — гэ та доб ра, але 
ў га ла ве па вiн на быць больш ве даў, 
каб мог вы кру цiц ца з лю бой сi ту а цыi. 
Ка лi ёсць уяў лен не пра тое, што хо-
чаш ска заць i на чым зра бiць ак цэнт, 
то ўжо не са б'еш ся, на ват зра бiў шы 
ад ступ лен не. Вя лi кi та лент — умець 
ду маць, iм пра вi за ваць i рэ ага ваць на 
сi ту а цыю хут ка. Вель мi за сму ча еш ся, 
ка лi толь кi пас ля эфi ру ў ця бе на ра-
джа ец ца тое, што ха цеў ска заць, як 
бы мог уда ла па жар та ваць. Пра ца ў 
пра мым эфi ры за гар тоў вае мыс лен-
не, бо рэ ак цыя на па дзеi па вiн на быць 
iм гнен най. Тэ ле ба чан не — у ней кiм 
сэн се гуль ня, дзе трэ ба тры маць мас-
ку, што б нi зда ры ла ся. По бач з та-
бой заў сё ды пра цу юць пра фе сi я на лы, 
якiя пад стра ху юць, ка лi рап там неш та 
пой дзе не па пла не.

— А да во дзi ла ся iс цi i «ра бiць 
на строй» у эфi ры, ка лi са мi — не 
ў на строi?

— У та кiх вы пад ках я заў сё ды ве-
даю, як уз няць яго. Iс ну юць спе цы яль-
ныя прак ты ка ван нi, якiя да па ма га юць 
ме ха нiч на ак ты вi за ваць нер во вую сiс-
тэ му. На прык лад, па чы на ем рас цi раць 
да лонь аб да лонь з усёй сi лай, нi бы 
хо чам ад туль iск ру зда быць. Спа чат-
ку ад чу е це цяп ло ў да ло нях, а по тым 
пры лiў энер гii. I та ко га мо ман ту, як 
усмеш ка са мой са бе ў люс тэр ку, нi хто 
не ад мя няў. Па чы на еш усмi хац ца, i ў 
ця бе за паль ва юц ца во чы. Ка лi бы вае 
сум на, мне да па ма га юць так са ма спе-
вы. Не iс тот на, бу дзе це вы спя ваць 
дзi ця чую пе сень ку цi ней кую сваю лю-
бi мую ме ло дыю. Яшчэ я на ву чы ла ся 
мыс лiць ста ноў ча. Заў сё ды дзя кую 
жыц цю за маг чы масць пра ца ваць у 
эфi ры для сва ёй аў ды то рыi. У на шай 
пра фе сii нель га за седж вац ца. Трэ ба 
больш чы таць, гля дзець, iмк нуц ца да 

ве даў. Ка лi жы веш у та кiм рыт ме, то 
на сум не за ста ец ца ча су. А ўво гу ле я 
iмк ну ся пра ца ваць так, каб праб ле мы 
за ста ва лi ся за дзвя ры ма сту дыi.

— «Воль га Вен ская — сэр ца i 
ро зум эфi ру» — гэ та вод гук слу ха-
чоў пра вас. А як вы са мi ста вi це ся 
да пра яў лен ня ўва гi з бо ку аў ды-
то рыi?

— Ка лi б рэ ак цыя на тое, што я раб-
лю, на огул ад сут нi ча ла, бы ло б над 
чым за ду мац ца. Бо не iс нуе нi чо га гор-
ша га, чым абы яка васць. Я да ра жу ўва-
гай сва iх слу ха чоў. Пры слу хоў ва ю ся да 
iх па жа дан няў i ста ра юся здзiў ляць iх 
не чым кож ны раз. Аў ды то рыя ж ра ней 
за ця бе ад чуе пад вох i прос та пе ра клю-
чыц ца на iн шую ра дыё стан цыю.

Але на ДРАП КО
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«НА ТЭ ЛЕ БА ЧАН НI
ТОЛЬ КI ФА НА ТЫ СВА ЁЙ СПРА ВЫ 

ЗА СТА ЮЦ ЦА Ў «АБОЙ МЕ»

Воль га ВЕН СКАЯ: 

Заў сё ды ка жу, што так 
вось ад ра зу вас нi хто не 
на ву чыць быць вя ду чым. 
Гэ та бес пе ра пын ны 
пра цэс па знан ня са мо га 
ся бе плюс са ма аду ка цыя.

Ка лi ёсць уяў лен не пра тое, 
што хо чаш ска заць i на чым 
зра бiць ак цэнт, то ўжо не 
са б'еш ся, на ват зра бiў шы 
ад ступ лен не. Вя лi кi 
та лент — умець ду маць, 
iм пра вi за ваць i рэ ага ваць 
на сi ту а цыю хут ка.

У на шай пра фе сii нель га 
за седж вац ца. Трэ ба 
больш чы таць, гля дзець, 
iмк нуц ца да ве даў.

Ча ты ры ме да лі за ва я ва лі 
на 7-й між на род най 
алім пі я дзе па аст ра но міі 
і аст ра фі зі цы ў Грэ цыі 
бе ла рус кія школь ні кі: адзін 
ся рэб ра ны ме даль і тры 
«брон зы».

З брон за вы мі ме да ля мі вяр ну лі ся 
з Грэ цыі вы ха ва нец ста ліч най гім на-
зіі № 29 Мі ха іл Ку ку еў, на ву чэ нец 
Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га аб лас-
но га лі цэя №1 Дзміт рый Са ўчан ка і 
на ву чэн ка го мель скай гім на зіі № 56 
Ган на Па руль. Ся рэб ра ная ўзна га ро-
да — у вы пуск ні цы Лі цэя БДУ Ро зы 
На віц кай. А ва Ула дзі сла ва Ар цем' е-
ва, вуч ня Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га 
аб лас но га лі цэя №2, — па хваль ны 
вод гук.

Трэ ба за зна чыць, што гэ та ле та 
ўво гу ле ака за ла ся для бе ла рус кіх 
школь ні каў шчод рым на ўзна га ро-
ды на між на род ных ін тэ ле кту аль ных 
спа бор ніц твах. На пры кан цы лі пе ня 
ў Маск ве прай шла 45-я між на род-
ная алім пі я да па хі міі, у якой пры-
ня лі ўдзел школь ні кі з 77 кра ін. Бе-
ла рус кія стар ша клас ні кі за ва я ва лі 
там адзін за ла ты і тры ся рэб ра ныя 
ме да лі. Вось мае па лі ку «зо ла та» 
па клаў у агуль ную «хі міч ную скар-

бон ку» між на род ных алім пі яд прад-
стаў нік ста ліч най гім на зіі № 1 Сяр гей 
Ку зоў чы каў. Ся рэб ра ны мі ме да ля-
мі мо гуць па хва ліц ца Аляк санд ра 
Дзе мі до віч (гім на зія №15 г. Мін ска), 
Мі ка лай Ар цю шэў скі (лі цэй БДУ) і 
Анд рэй Швед (гім на зія №12 г. Мін-
ска). Бе ла русь па ча ла ўдзель ні чаць у 
між на род ных алім пі я дах з 1996 го да: 
на сён ня ў бе ла рус кіх школь ні каў ужо 
8 за ла тых, 33 ся рэб ра ныя і 27 брон-
за вых ме да лёў, пры тым, што ўся го 
ўдзел у алім пі я дах па хі міі ўзя лі 72 
школь ні кі.

24-я Між на род ная бія ла гіч ная 
алім пі я да пра хо дзі ла сё ле та ў швей-
цар скім Бер не, ку ды з'е ха лі ся 240 
школь ні каў з 62 кра ін. Вы нік вы ступ-
лен ня бе ла ру саў — два брон за выя 
ме да лі ў Ма шы Ду най (Лі цэй БДУ) і 
Алі ны Вай цян ко вай (Ма гі лёў скі дзяр-
жаў ны аб лас ны лі цэй № 3).

А ў Ка пен га ге не са бра лі ся най-
мац ней шыя юныя фі зі кі з 83 кра ін. 
Бе ла рус кія школь ні кі пры вез лі з Да-
ніі 5 ме да лёў. Ся рэб ра ныя ме да лі 
атры ма лі лі цэ іст БДУ Іван Міць ка-
вец, на ву чэн цы гро дзен скай гім на зіі 
№ 3 Аляк сандр Ган ча рук і ся рэд няй 
шко лы № 2 Ка мян ца Мак сім Ліц ке-
віч. Брон за выя ме да лі пры вез лі лі цэ-
іст БДУ Аляк сей Ду дук і на ву чэ нец 

11 кла са гім на зіі № 1 імя Ф.Ска ры-
ны По лац ка Джэймс Аквух. Не афі-
цый ны ка манд ны за лік уз на ча ліў на 
алім пі я дзе Кі тай. Ся род кра ін СНД 
най леп шым чы нам вы сту пі лі школь-
ні кі з Ра сіі, Ка зах ста на, Бе ла ру сі і 
Укра і ны.

Уз на ча лі лі кі тай скія школь ні кі так-
са ма і не афі цый ны ка манд ны за лік 
на між на род най алім пі я дзе па ма тэ-
ма ты цы, якая прай шла ў Ка лум біі. 
Сё ле та свае ка ман ды на алім пі я ду 
да сла лі 97 кра ін. Але і прад стаў ні кі 
бе ла рус кай шко лы на звыш прэ стыж-
ных ін тэ ле кту аль ных спа бор ніц твах 
не згу бі лі ся і не раз гу бі лі ся.

Уз на га ро ду са май вы шэй шай 
про бы за ва я ваў на між на род най 
алім пі я дзе па ма тэ ма ты цы вы пуск-
нік ста ліч най гім на зіі №41 Аляк сей 
Сем чан каў. «Се раб ро» — у Дзміт-
рыя Баб ро ва і Ар цё ма Жу ка. Абод ва 
хлоп цы так са ма прад стаў ля юць ста-
ліч ную гім на зію №41. Дзве брон за-
выя ўзна га ро ды па кла лі ў скар бон ку 
бе ла рус кай ма тэ ма тыч най шко лы 
лі цэ іс ты БДУ Баг дан Гі ле віч і Лі за ве-
та Даў гя ла. У вы ха ван кі баб руй скай 
гім на зіі № 23 Анас та сіі Жыр ке віч — 
так са ма «брон за».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Су свет ны кру із
«Вя лі кае па да рож жа па чы на ец-

ца з ма лень ка га кро ку...» — сцвяр-
джае вя ду чая ра дыё «Мір» Ка ця ры на 
Кар пе ка. І кож ны буд ны дзень яна 
пра па ноў вае сва ім слу ха чам са браць 
ча ма да ны і ад пра віц ца ў зай маль нае 
па да рож жа, па бы ваць у эк за тыч ных 
кра і нах, ад крыць для ся бе но вае там, 
дзе, як зда ва ла ся, усё даў но вя до ма! 
Вы да ве да е це ся ўсё пра най яр чэй шыя 
фес ты ва лі, са мыя вя сё лыя і не звы-
чай ныя свя ты, ці ка выя тра ды цыі. 
Што аба вяз ко ва трэ ба па ба чыць, дзе 
аба вяз ко ва вар та па бы ваць і што пры-
вез ці да до му ў якас ці су ве ні ра? На гэ-
тыя і мно гія ін шыя пы тан ні вы зной-
дзе це ад ка зы ў пра гра ме «Су свет ны 
кру із». Слу хай це што дня ў 16.15 на 
хва лях ра дыё «Мір»!

Яе пос пех — вы нiк пры род най на стой лi вас цi i 
са ма ўдас ка на лен ня, якiм спры яе ўда ча. У эфi ры 
«Пi жа ма-па цi» на «Ра ды ус-FM» яна спа да рож нiк i су раз моў ца 
тых, ка му не спiц ца ноч чу. На «НТБ-Бе ла русь» агуч вае 
пра гно зы на двор'я, а на «Бе ла русь 1» — аб вя шчае шчас лi выя 
мо ман ты вый гры шу ў пра гра ме «Ва ша ла то». У свой час 
пры ход на гэ ты пра ект быў, мож на ска заць, эк за ме нам на 
пра фе сiй ную пры дат насць, якi Воль га Вен ская вы тры ма ла 
на «вы дат на». Мы су стрэ лi ся з гэ тай та ле на вi тай дзяў чы най 
як раз пас ля чар го ва га су бот ня га эфi ру, i яна рас ка за ла, 
як рас па знаць «тэ ле вi зiй ны лёс», ства рыць на строй 
без на строю i за стац ца ў абой ме пра фе сi я на лаў.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

ІН ТЭ ЛЕ КТУ АЛЬ НЫ МА РА ФОН —
БЕЗ ПРО МА ХАЎ

Віншуем з Днём Віншуем з Днём 

будаўніка!будаўніка!


