
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 18.30 
На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.10, 1.55 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.05 Ме лад ра ма «У Бо га 
свае пла ны».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.20 Клуб рэ дак та раў.
14.10 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.10 На ві ны рэ гі ё-
на.
15.25 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
15.55 Заўт ра — гэ та мы!
16.25 Ка ме дыя «Мі тус ня».
18.50 Арэ на.
19.25 Фо рум.
20.30 Па на ра ма.
21.00 Прэс-кан фе рэн цыя 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь А.Р. Лу ка шэн кі з прад-
стаў ні ка мі срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі кра ін СНД.
0.00 Се ры ял «Каў чэг».
2.15 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Бліз-
ня ты».
10.15 На ві ны на двор’я.
10.50, 0.00 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Він чы».
12.00 «Пад гры фам «Вя до-
мыя».
12.40 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
13.20 Ка ме дыя «Трыц цаць 
тры».
14.55 Ка ме дыя «Якім не 
шан цуе».
16.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
18.55 Ха кей. КХЛ. «Тар пе да» 
— «Ды на ма» (Мінск).
21.25 КЕ НО.

21.30 Се ры ял «Ін тэр ны».
23.05 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 18.05,00.40 «Ка лей да-
скоп».
8.05 «Род най пес ні ва я во да». 
Дак. фільм.
8.40 «Мак сім Баг да но віч. Пе-
ра адо лен не» Дак. фільм.
9.05 «Скарб ні ца Мін шчы ны». 
Драў ля ныя хра мы.
9.35, 22.30 Се ры ял «За ла-
тое ця ля».
10.25, 22.05 «Дыя@блог». 
Пра мо ву.
10.50 «Шчыг ры на вая ску-
ра». Маст. фільм.
12.30, 0.10 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці мас та ка Іва на 
Фя ці са ва.
12.55, 23.20 «Ігар Даб ра-
лю баў з сяб ра мі». Дак. 
фільм.
13.55 «Му зе ум». Парт рэ ты з 
Ня свіж скай га ле рэі.
14.10 «Усе гро шы з ка шаль-
ком». Ка рот ка мет раж ны 
фільм.
14.40 «Ка ра ні».
15.10 «Яго ба таль ён». Маст. 
фільм.
17.20 «На пе рад у мі ну лае».
17.50 «Спе цы яль ны рэ пар-
таж». 100 на шых ідэй.
18.15 Се ры ял «Плач пе ра-
пёл кі». 1-я і 2-я се рыі.
20.30 Ка лы хан ка.
20.45 «Іван Ма ка ра віч». 
Маст. фільм.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з субцітрамі), 
20.30 Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 Контуры.
10.05 «Жыць здорава!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 Навіны спорту.
11.10 Серыял «Закрытая 
школа». 

12.10 «Самы лепшы муж».
13.10 «Добрага здаро-
вейка!».
13.55 «Модны прыгавор».
15.00 «Сам-насам з усімі». 
16.15 Серыял «Хатняя 
работніца». 
16.55 «Давай пажэнімся!».
18.20 «Адваротны адлік». 
«Класік з Віцебска. Жыццё і 
смерць Юдэля Пэна».
19.00 «Чакай мяне».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Пазіцыя».
22.05 «Хроніка Мінскага 
гета».
23.10 Маст. фільм «Ты і я».
1.00 Начныя навіны.

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, 13.00, 20.15 «Га ра ды, 
якiя спя ва юць». Дзён нiк.
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Та кi лёс».
12.30 «Джэй мi: абед за 30 
хвi лiн».
13.50 «Вя лi кi го рад».
14.30 «Зор ны рынг. Но вы се-
зон. Бiт ва ка вер-бэн даў».
15.40 «Iн шая кра i на». «Гру-
зiя: зноў пе ра за груз ка?».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Сак рэ ты ста ра жыт-
ных пры га жунь».
20.00 «Ста лiч ныя пад ра бяз-
нас цi».
20.30 Маст. фiльм «Ба лiс-
ты ка: экс су праць сi вер».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.50 Се ры ял «На вош та та бе 
алi бi?».

5.00 Се ры ял «Пяць хвi лiн да 
мет ро».
6.35 М/ф.

7.05 «Цiк-так».
7.20 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 На вi ны Са друж нас цi 
(бя гу чы ра док).
9.10 Маст. фiльм «Па рад 
пла нет».
10.55 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25 Се ры ял «Клон».
14.05, 4.00 Дак. фiльм «У 
све це цу даў».
15.25, 22.05 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Ла пач кi».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
18.50 Се ры ял «Жыць спа-
чат ку».
21.25 «Ак цэн ты».
21.40 Рэ аль ны свет.
22.55 Се ры ял «Чыс та анг-
лiй скiя за бой ствы».
0.45 Дак. фiльм «У по шу ках 
Фi дэ ля».
1.50 Маст. фiльм «Сяст ра 
Мо цар та».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
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 Се ры ял «Вольф Ме-
сінг: Які ба чыў скрозь 
час».
13.50, 16.50, 19.50, 23.50 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, 17.10 Се ры ял «Склі-
фа соў скі».
18.05 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
18.55 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
20.40 Се ры ял «Сва ты-6».
22.50 Се ры ял «Пра ва на 
праў ду».
0.00 «Па да рваць СССР. 
Ядзер ны апа ка ліп сіс».

6.00 «НТБ ра нi цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
10.55 «Да су да».
11.55, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.40 Ток-шоу «Га во рым i па-
каз ва ем».
19.35 Маст. фiльм «Баць-
коў скi дзень».
21.20 Маст. фiльм «Ве цер 
паў ноч ны».
23.10 Сён ня. Вы нi кi.
23.35 Се ры ял «ППС».
0.25 «Пер шая кроў».

7.00, 12.00, 19.15, 21.05, 
23.40 «На двор’е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с.
7.30, 14.25 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.15, 17.45 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.45 «Сi не ма тог раф». 
Маст. фiльм «Апан та ная».
12.05 Дра ма «Вай на све-
таў».
14.05 «Кi на блак нот».
16.10 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зi».
19.20 Се ры ял «Ра ка».
20.50 «Ве чар нi ца».
21.10 Ме лад ра ма «Чыр во-
ная скрып ка».

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 кі алі гар хаў».

10.00 «Шлюб без ах вяр».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 Се ры ял «Ад на клас-
ні кі».
13.00, 16.30 Скетч-шоу 
«Анек до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад-
на за ўсіх».
14.30, 23.30 «Улёт нае ві-
дэа».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
19.00 Се ры ял «Вась мі дзя-
ся тыя».
20.00 Се ры ял «Кух ня-2».
21.10 Се ры ял «ЗАГС».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00 На ві ны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра ні ца 
з ІН ТЭР ам.
9.10, 22.30 Ле ген ды кры мі-
наль на га вы шу ку.
9.50, 16.15, 0.50 Су до выя 
спра вы.
10.30, 16.55, 1.30 Ся мей ны 
суд.
11.15, 18.30 Се ры ял «Марш-
рут мі ла сэр нас ці».
12.20 Фор му ла ка хан ня.
13.05, 23.10 Се ры ял «Су се-
дзі».
13.30, 0.00 Тэ ле фон да ве ру.
14.20 Се ры ял «Жыц цё як 
жыц цё».
15.00, 23.35, 6.20 Дак. се-
ры ял «Жыц цё ся род жыц-
ця».
15.30 Арол і рэш ка.
17.40, 4.15 Да вай па жэ нім-
ся!
19.15, 2.15 Ток-шоу «Да ты-
чыц ца кож на га».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
20.30, 5.05 Да вай па жэ нім ся 
ва Укра і не.
21.15, 3.30 Се ры ял «Ад ной-
чы бу дзе ка хан не».
22.00, 5.50 Дак. се ры ял «У 
по шу ках іс ці ны».

5.00 «Быў час». 2008 год.
6.00 «Да па ма жы. Зор кi эст-
ра ды — дзе цям». Кан цэрт. 
1992 год.
6.55 «Ча со пiс «Московский 
на блю да тель». Су стрэ чы на 
Ар ба це». 1992 год.
8.00 «Анш лаг!». 1983 год.
9.00 «Быў ме сяц май». 
Маст. фiльм.
11.00 «Сяр гей Бан дар чук». 
Апош няе iн тэр в’ю. 1994 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 Шоу-пра гра ма Аляк-
санд ра Буй но ва. 1994 год.
14.00 «Што? Дзе? Ка лi?». 
1983 год.
15.30 «Зор ны ве чар у Луж нi-
ках». Кан цэрт. 1992 год.
17.00 «Ра на ра нi цай». «У-рок-
опе ра-2». 1989 год.
18.00 «Су стрэ ча з Пэ пi». Дак. 
фiльм.
18.30 «Пят ля». 1-я се рыя. 
Маст. фiльм.
19.35 «Адзiн дзень са вец ка га 
сал да та». Дак. фiльм.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 Кан цэрт Мус лi ма Ма га-
ма е ва. 1986 год.
23.00 «Ядзер нае ста год дзе. 
Куль ту ра i бом ба». Тэ ле мост 
«Маск ва — Бо стан». 1989 
год.
0.20 «Ганд лё вы рад». 1992 
год.
0.40 «Два нац ца тая ноч». 
Спек такль тэ ат ра «Су час-
нiк». 1978 год.
4.00 «Кi на па на ра ма». Фраг-
мен ты вы пус каў 1977 го да.

9.30, 14.00, 21.00 Цяж кая ат-
ле ты ка. Чэм пі я нат све ту.
10.30, 15.45, 18.45, 0.30 
Фут бол. Чэм пі я нат све ту 
(U 17).
12.30 Су пер байк. Чэм пі я нат 
све ту.
15.00, 18.00, 1.45 Фут бол. Еў-
ра га лы.
23.45 Вось гэ та дзі ва!!!

0.00 Кон на спар тыў ны ча со-
піс.
0.15 Sport Excellence.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 
21.00, 2.20 Се ры ял «Ня-
ўдач нік».
6.15 Ка ме дыя «Бет хо вен».
7.40, 10.40, 23.50 «Ка ме ды-
ян ты. Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Дзе вяць яр-
даў 2».
11.15 Ка ме дыя «Фа ра о ны і 
Ро бер са ны».
13.55 Ка ме дыя «Як скрас ці 
міль ён».
17.20 Ка ме дыя «Увесь я».
19.20 Ка ме дыя «Му за».
22.10 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Свя ты Яну а рый».
0.10 Ка ме дыя «Жа ніх на пра-
кат».
3.25 Ка ме дыя «Дзе ля ка хан-
ня да Мэ ры».

2.00, 8.00, 14.00 Кi на аль ма-
нах «Як стаць муж чы нам».
3.10, 9.10, 15.10 М/с «Боц ман 
i па пу гай». Збор нiк м/ф «Мой 
зя лё ны кра ка дзiл». «Як ка за-
кi на вя сел лi гу ля лi». «Арол 
i крот».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Ма-
гiя». Каз кi рус кiх пiсь мен нi-
каў. «Апош нi пя лёс так». М/ф 
«Пе тэр — вя сё лы пад ман-
шчык».
5.00, 11.00, 17.00 Кi на апо-
весць «Са ўрас ка». М/ф «Ляс-
ныя па да рож нi кi».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ня бес-
ныя тан цо ры».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кi цё-
тач кi Са вы». Збор нiк м/ф 
«Дзьму ха вец — тоў стыя 
шчо кi». «Дзядзь ка Сцё па-
мi лi цы я нер».

6.00 М/ф.
8.50, 18.30, 3.40 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».

10.50, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.50, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.50, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».
13.45 М/ф «Бал то 3».
15.05, 0.25, 5.15 Се ры ял 
«Мен та ліст».
20.30 Се ры ял «Жыц цё і 
лёс».
21.30 Се ры ял «Па ляў ні чыя 
на брыль ян ты».
22.40 Маст. фільм «Анёл-А».
1.10 Се ры ял «Звыш на ту-
раль нае».
1.55 Се ры ял «Са праўд ная 
кроў».

5.00 Ка ме дыя «Сур’ ёз ны ча-
ла век».
7.00 Дра ма «За бы тыя жа-
дан нi».
9.00 Тра гi ка ме дыя «Моц ная 
жан чы на».
11.20 Тры лер «За бы тае».
13.00 Дра ма «Свет ляч кi ў 
са дзе».
15.00 Фэн тэ зi «Пры цем кi. Са-
га. За цьмен не».
17.10 Ба я вiк «Пры вiд ны гон-
шчык».
19.20 Ба я вiк «Пры вiд ны гон-
шчык 2».
21.10 Ме лад ра ма «Мае чар-
нiч ныя но чы».
23.00 Тры лер «Вог нен ная 
сця на».
1.00 Дра ма «Спя чая пры га-
жу ня».
3.00 Ка ме дыя «Доб ры хло-
пец».

6.00 Дра ма «Мі лы, да ра гі, 
лю бі мы, адзі ны...».
8.00 Дра ма «Якія сыш лі з ня-
бё саў».
9.30 Дра ма «Пус таль га».
11.00 Дра ма «Юнац тва Пят-
ра».
14.00 Дра ма «Той, хто прай-
шоў скрозь агонь».
16.00 Пры го ды «1812: Улан-
ская ба ла да».
18.00 Ка ме дыя «Вя сел ле».

20.00 Ка ме дыя «Ушчэнт».
22.00 Ка ме дыя «Шчас лі вы 
ка нец».
0.00 Ба я вік «Вы кра даль ні кі 
кніг».
2.00 Ка ме дыя «Усё прос та».
4.00 Тра гі ка ме дыя «За кры-
тыя пра сто ры».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Ліх ту гі 
за мя жой.
6.00, 16.00 Се сар Мі лан: Ва-
жак зграі.
7.00 Аку ла го рад.
8.00, 13.00 Ка ра лі ры бал кі.
10.00 Гуль ні ро зу му.
11.00, 23.00 Ту рэм ныя цяж-
кас ці.
12.00 Ра бі стаў кі і ўзры вай.
15.00 Ня ўлоў ная кот ка.
17.00, 2.00 Апош нія тай ны 
Трэ ця га рэй ха.
18.00 Па кі ну тыя.
19.00, 0.00, 3.00 Між на род ны 
аэ ра порт Ду бай.

7.00, 16.25 За ла тая лi ха ман-
ка.
7.50, 12.20, 3.05 Муж чы на, 
жан чы на, пры ро да.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 17.20 Бруд ныя гро шы.
10.30, 0.00 Са мае страш-
нае.
11.25, 3.55 Раз бу раль нi кi ле-
генд.
13.15, 0.55 Top Gear.
14.10, 6.05 Ма хi на та ры.
15.05 Пя тая пе ра да ча.
15.30, 5.10 Хлоп цы з гар ма-
та мi.
18.15 Не спра буй це паў та-
рыць.
19.10 Ге нiй рас пра цо вак.
21.00 Вы жыць ра зам.
22.00 Бе ар Грылс: па сля дах 
тых, хто вы жыў.
23.00 Пра вi лы па за да рож на-
га ру ху.
1.50 Ма фiя амi шаў.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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— У дзя цін стве вы сур' ёз-
на зай ма лі ся спор там. Што 
пад штурх ну ла змя ніць яго на 
сцэ ну?

— З ся мі га доў я па чаў зай-
мац ца ка ра тэ. На ват бы лі пе ры-
я ды, ка лі я пра пус каў за ня ткі. 
По тым, у ста рэй шых кла сах, па-
чаў сур' ёз на зай мац ца спор там, 
па сту піў у фіз куль тур ны. Ад нак 
на дру гім кур се мае ін та рэ сы 
змя ні лі ся і я па чаў вы сту паць 
на сцэ не.

Ёсць вя до мы аме ры кан скі 
ілю зі я ніст Дэ від Блэйн. Я гля-
дзеў за пі сы яго вы ступ лен няў, 
і мне па да ба ла ся. А з ча сам 
прый шло ўсве дам лен не та го, 
што спорт у лю бым вы пад ку 
за ста нец ца ў ма ім жыц ці. Але 
перс пек тыў у гэ тай га лі не я для 
ся бе не ба чыў. Зра зу меў: не ха-
чу зай мац ца чымсь ці, да ча го 
ду ша не ля жыць, бо гэ та пус тая 
тра та ча су.

— І як вы дзей ні ча лі, усвя-
до міў шы, што ду ша ля жыць 
да сцэ ны?

— Спа чат ку ха дзіў і здзіў ляў 
сяб роў. На ват не за дум ваў ся, 
атры ма ец ца з гэ та га неш та ці 
не. По тым з'я ві ла ся дум ка вы-
сту паць у клу бах. Па чаў спра-
ба ваць, зна ё міц ца з вя ду чы мі. 
І па сту по ва ака заў ся там, дзе 

зна хо джу ся за раз, — на сцэ не 
і на тэ ле ба чан ні.

— Спа сці гаць май стэр ства 
з ча го па чы на лі?

— Шмат ін фар ма цыі «па тэ-
ме» ёсць у ін тэр нэ це, але тое 
ў асноў ным для дзя цей. Та му я 
спа сці гаў май стэр ства тру каў 
пад час пра гля ду роз ных тэ ле-
пе ра дач. Там, дзе пры сут ні чае 
спрыт насць рук, ву чыў ся сам. 
Але ж ёсць яшчэ і ін шыя ўзроў-
ні пра фе сій на га май стэр-
ства, на прык лад, мен таль-
ная ма гія, чы тан не ду мак. 
Сцэ ніч ная ма гія, дзе мо жа 
спат рэ біц ца і ней кі рэ кві зіт. 
І кож ны від па тра буе ней кіх 
сва іх вы дат каў. Я па чы наў з 
карт — гэ та кла сі ка, мож на ска-
заць. А за раз зра біў так, каб і аў-
ды то рыя маг ла пры маць удзел 
у ма іх тру ках. І мне не па трэб на 
ні я кіх пры ста са ван няў — усё ад-
кры та.

— У якім кі рун ку вы за раз 
пра цу е це?

— Зай ма ю ся мік ра ма гі яй 
— гэ та па каз тру каў з вы ка-
ры стан нем ма лень кіх прад ме-
таў (карт, га дзін ні ка ці лю бо га 
ін ша га не вя лі ка га прад ме та, 
які мож на ўзяць у ру кі). У мя не 
ёсць і сцэ ніч ныя ну ма ры, але іх 
я вель мі рэд ка па каз ваю. Хі ба 

што на ней кіх тэ ле ві зій ных пра-
ек тах. На сцэ не я яшчэ пра цую ў 
рэ чы шчы мен таль най ма гіі, дзе 
чы таю дум кі лю дзей, як ка лісь ці 
ра біў Вольф Ме сінг. Ён быў пер-
шым у гэ тым жан ры.

— Рас ка жы це аб сва ім су-
пра цоў ніц тве з тэ ле ба чан-
нем...

— Па чы на лі мы з ма лень кай 
руб ры кі «Міс тык», якая з'яў ля ла-
ся ў эфі ры ка на ла АНТ кож ную 
су бо ту. А за раз зды ма ем пра ект 
«Сяр гей Аст роў скі — не ве ра год-
ная ма гія». Там ужо па вя лі чыц ца 
пра цяг ласць вы пус ку па ча се і 
кож ны раз бу дзе но вае мес ца 
су стрэ чы з ге ро я мі пра гра мы. 
Я раб лю гэ та ўсё з мэ тай па ка-
заць, што і ў нас ёсць лю дзі, якія 
ва ло да юць мас тац твам ілю зіі не 
горш чым не дзе за акі я нам. Мы 
ўсё зды ма ем, бо я рых тую кан-
цэрт ную пра гра му на паў та ры 
га дзі ны: у на ступ ным го дзе хо-
чац ца па ез дзіць з гаст ро ля мі.

— Якія сюр пры зы ча ка юць 
у ёй гле да чоў?

— Па куль не бу ду рас кры-
ваць усіх сак рэ таў. Ска жу толь кі, 
што пра гра ма бу дзе змя шчаць 
не вя лі кія тру кі, якія я бу ду па-
каз ваць на сцэ не. Па ло ва сцэ-
на рыя ў мя не ўжо га то ва, за ста-
ло ся да пра ца ваць дру гую. А там 
не каль кі рэ пе ты цый — і мож на 
бу дзе за пус каць!

— Як пуб лі ка рэ агуе на тое, 
што вы ро бі це?

— Рэ агу юць па-роз на му. Ка лі 
браць лю дзей ва ўзрос це ад 35 
га доў і больш, то яны здзіў ля юц-
ца та му, што я раб лю і ім па да-
ба ец ца ўба ча нае. Але як толь кі 
раз мо ва за хо дзіць пра ўдзел у 
здым ках, то ад ра зу ж пу жа юц-
ца. У мо ла дзі так са ма ін та рэс 
мя жуе з не жа дан нем быць пад 
пры цэ лам тэ ле ка мер. Але эмо-
цый заў сё ды шмат.

— А зда ра юц ца «збоі» пад-
час вы ступ лен няў?

— Не бы ло ні ко лі. Бо, на прык-
лад, у той жа мен таль най ма гіі, 
дзе я чы таю дум кі, не мо жа ад-
быц ца ні я кіх збо яў. Тут, як пры 
яз дзе на ве ла сі пе дзе, ка лі ча ла-
век умее ка тац ца на ім, то мо жа 
ўпа сці хі ба што з за вя за ны мі ва-
ча мі. Та му пры ад сут нас ці ней-
кіх не спры яль ных фак та раў усё 
заў сё ды пра хо дзіць доб ра. Ка лі 
я, бы вае, пры хо джу на мес ца бу-
ду ча га вы ступ лен ня і ра зу мею, 
што тут не вель мі зруч на, та ды 
спра бую неш та змя ніць, каб бы-
ло кам форт на.

— З цяж кас ця мі су ты ка е-
це ся ў пра цы? Як ад наў ля е це 
сі лы?

— Мая дзей насць па тра буе 
не столь кі фі зіч най пад рых-
тоў кі, коль кі эма цы я наль ных 
вы дат каў. Я ўвесь час ад чу-
ваю хва ля ван не, бо ўся ад каз-
насць — на ма іх пля чах. Вар та 
мне за па во ліць рух — і ні я ка га 
пра грэ су не бу дзе. Узяць тыя 
ж здым кі на тэ ле ба чан ні. Ка-
лі пра ца ва лі над руб ры кай, то 
скла да нас ці ўзні ка лі па пры-
чы не та го, што лю дзі, з які мі 
я пра ца ваў, прос та не су ты-
ка лі ся з ма ім ві дам дзей нас-
ці. Яны пры звы ча і лі ся пра ца-
ваць на пэў ны фар мат, а тут 
трэ ба бы ло па ды хо дзіць да 
па бу до вы кад ра па-ін ша му. 
У цэ лым, ка лі браць маю пра-
цу, то ў асноў ным яна пра хо-
дзіць до ма. Пі шаш сцэ на рыі, 
пра піс ва еш тру кі, да маў ля еш-
ся з рэ жы сё рам, па ра лель на 
рых ту еш ся да ней кіх вы ступ-
лен няў у ін шых мес цах. Атрым-
лі ва ец ца, ся дзіш до ма, але за-
ня ты «пад за вяз ку». І хва рэць 
нель га. Але я з тых лю дзей, 

што на ват з тэм пе ра ту рай 
пай ду на сцэ ну, бо энер гія 
гле да чоў і мая лю боў да та-
го, чым зай ма ю ся, кам пен-
су юць усё.

— Што да па ма гае вам 
са ма ўдас ка наль вац ца?

— Не так даў но ад крыў у 
са бе ін та рэс да чы тан ня. Мне 
па да ба ец ца гля дзець роз ныя 
тэ ма тыч ныя пра гра мы, філь мы 
пра тру кі. Не як я за ўва жыў у 
ма шы не ад на го ра сій ска га ілю-
зі я ніс та кні гі па са ма раз віц ці. 
Аў та ра мі іх бы лі Сты вэн Ко ві і 
Мір за ка рым На рбе каў. Вы ву-
чыў шы не ка то рыя кні гі, на пі са-
ныя імі, я змя ніў свае по гля ды 
на мно гія рэ чы і сваё стаў лен-
не да жыц ця. Зра зу меў, што 
мож на зра біць усё, ка лі ёсць 
жа дан не. Га лоў нае, умець пра-
віль на пла на ваць свой час і на-
ладжваць адносіны.

— Вы здзіў ля е це лю дзей. 
А што здзіў ляе вас?

— Мя не здзіў ля юць твор чыя 
лю дзі, бо я ве даю, на коль кі ма-
раль на ня лёг кая ў кож на га з 
іх пра ца. Бы вае, уба чу ней кі 
фо кус ці трук і па чы наю ра-
да вац ца як дзі ця, бо ўва мне 
абу джа ец ца ін та рэс да та ям-
ні цы. А на огул мно гае мо жа 
здзіў ляць... Я ра ней не ве рыў 
у іс на ван не цу даў, а ця пер дак-
лад на ве даю, што ма гія ў на-
шым жыц ці іс нуе.

Але на ДРАП КО
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На ра дыё заў сё ды ёсць хіт-па ра ды, рэй тын гі пе сень і чар ты 
му зыч ных вы ка наў цаў. Гэ та, як пра ві ла, до сыць рэй тын га выя 
пра гра мы, бо ў ра дыё эфі ры гу чаць лю бі мыя тво ры, леп шыя 
з леп шых, ме на ві та тыя кам па зі цыі, за якія га ла су юць слу-
ха чы. У та кія хіт-па ра ды час цей за ўсё трап ля юць за меж ныя 
вы ка наў цы. А як жа на шы, род ныя?

Ра дыё «Мір» вы ра шы ла звяр нуць ува гу на бе ла рус кіх аў та раў 
пе сень, ай чын ных вы ка наў цаў і му зыч ныя гур ты, пес ні якіх па пу-
ляр ныя не толь кі ў Бе ла ру сі, але і за яе ме жа мі. Су мес на з тэ ле ка-

на лам «БЕЛ МУЗТБ» мы за пус ці лі му зыч ны пра ект для ме ла ма наў 
з пры стаў кай BY. Дзя сят ку леп шых пе сень ай чын ных вы ка наў цаў 
мож на па слу хаць на ра дыё, а мож на і па гля дзець па тэ ле ба чан ні. 
Наш хіт-па рад скла дзе ны на асно ве да ных аб ра та цыі ў эфі ры ра дыё 
«Мір», па вы ні ках га ла са ван ня на сай це «БЕЛ МУЗТБ», а так са ма па 
вы ні ках про да жу дыс каў у му зыч ных кра мах кра і ны. Слу хай це «На-
род ны чарт» і яго вя ду ча га Кан стан ці на Юма на ва кож ную су бо ту ў 
7:00 і 14:00 і ў ня дзе лю ў 18:00! Па стаў «зор ку» на мес ца!

�

Сяр гей АСТ РОЎ СКІ:

«Я дак лад на ве даю, 
што ма гія ў на шым 
жыц ці ёсць!»
Ён ма ла ды, та ле на ві ты і ўмее здзіў ляць. І апош няе 
ро біць пра фе сій на. Су стрэц ца з ім вы мо жа це ў са мым 
не ча ка ным мес цы — у ка вяр ні, ганд лё вым цэнт ры 
аль бо прос та на ву лі цы. Не вы клю ча на, што на ват 
атры ма е це пра па но ву па тра піць на бла кіт ны эк ран. 
Та му што Сяр гей Аст роў скі з'яў ля ец ца вя ду чым шоу 
«Міс тык» на тэ ле ка на ле АНТ. За раз ідзе пра ца над 
но вым пра ек там «Сяр гей Аст роў скі — не ве ра год ная 
ма гія», дзе ілю зі я ніст бу дзе да рыць цуд людзям... 
Бе ла рус кі маг мо жа чы таць дум кі, па ды маць прад ме ты 
ў па вет ра аль бо змя няць іх фор му ў вас на ва чах, але 
ён не рас крые сва іх сак рэ таў. А вось пад час на шай 
су стрэ чы Сяр гей рас ка заў пра сваё 
за кад ра вае жыц цё, цяж кас ці пра фе сіі 
і сюр пры зы для пры хіль ні каў.

Я змя ніў свае по гля ды на мно гія 
рэ чы і сваё стаў лен не да жыц ця. 
Зра зу меў, што мож на зра біць усё, 
ка лі ёсць жа дан не.

Бы вае, уба чу ней кі 
фо кус ці трук і па чы наю 
ра да вац ца як дзі ця, бо ўва 
мне абу джа ец ца ін та рэс 
да та ям ні цы. А на огул 
мно гае мо жа здзіў ляць... 

НА РОД НЫ ЧАРТ

У псі хо ла га і псі хі ят ра — роз ныя сфе-
ры дзей нас ці, а вось ра бо та псі ха тэ-
ра пеў таў мо жа быць ад не се на як да 
дзей нас ці псі хо ла гаў, так і псі хі ят раў. 
Да ка го ж трэ ба звяр тац ца, ка лі ў псі хіч-
ным зда роўі з'я ві лі ся праб ле мы? Тлу-
ма чэн ні па спе цы яль нас цях дае ўрач 
псі хі ятр-нар ко лаг Мінск ага га рад ско га 
псі ха не ўра ла гіч на га дыс пан се ра Воль-
га СЕ ЛЯД ЦО ВА.

ПСІ ХО ЛАГ. Спе цы я ліст з вы шэй шай псі-
ха ла гіч най аду ка цы яй. Ёсць псі хо ла гі са цы-
яль ныя, агуль ныя, ме ды цын скія і пе да го гі-
псі хо ла гі. Псі хо лаг са ма стой на не зай ма ец ца 
ля чэн нем псі хіч ных рас строй стваў (праў да, 
ка лі ён мае спе цы я лі за цыю клі ніч на га псі хо ла-
га і пра цуе ў ме ды цын скай уста но ве, то мо жа 
ра біць гэ та пас ля кан суль та цыі або ў су пра-
цоў ніц тве з псі ха тэ ра пеў там ці псі хі ят рам).

Псі хо лаг аказ вае да па мо гу зда ро вым лю-
дзям, якія тра пі лі ў ней кую асаб лі вую сі ту а-
цыю, су тык ну лі ся з пэў ны мі псі ха ла гіч ны мі 
цяж кас ця мі. Ад па вед на, да па мо га, якую аказ-
вае псі хо лаг, не з'яў ля ец ца псі ха тэ ра пі яй і на-
зы ва ец ца псі ха ла гіч ным кан суль та ван нем.

Псі хо лаг зай ма ец ца на ву кай і вы кла дан-
нем, пра во дзіць трэ нін гі, да па ма гае ў вы ба ры 
пра фе сіі, пра цуе на тэ ле фо не да ве ру, тэс ці-
руе ўзро вень ін тэ ле кту, вы яў ляе здоль нас ці, 
кан суль туе, дае рэ ка мен да цыі.

Псі хо лаг ва ло дае мност вам ці ка вых ме-
то дык, тэс таў, трэ нін гаў. Кан суль та цыя ў псі-
хо ла га не за мя няе ў вы пад ку не аб ход нас ці 
па ход да ўра ча.

ПСІ ХІ ЯТР. Гэ та ўрач з сер ты фі ка там па 
спе цы яль нас ці «Псі хі ят рыя». Урач-псі хі ятр 
мо жа кан суль та ваць зда ро вых і ля чыць 
псі хіч на хво рых лю дзей, вы піс ваць ле кі, 
пра во дзіць ме ды цын скі агляд лю дзей, 
вы зна чаць сту пень іх псі хіч на га зда роўя 
і дзея здоль нас ці. Але ён не мо жа раз-
маў ляць з ча ла ве кам без яго пісь мо вай 
зго ды, аба вя за ны стро га да ку мен та ваць 
свае на зі ран ні і шыф ра ваць ды яг наз. Мо-
жа пры му со ва шпі та лі за ваць ча ла ве ка ў 
вы пад ку, ка лі па лі чыць яго не бяс печ ным 
для на ва коль ных ці са мо га ся бе. Мо жа 
на зі раць і ля чыць лю дзей ва ўмо вах ста-
цы я на ра і ам бу ла тор на.

Псі хі ятр мо жа афі цый на ўста на віць ды-
яг наз. У на шай кра і не псі хі ятр пра цуе вы-
ключ на ў дзяр жаў най ля чэб най уста но ве 
і асноў ны ак цэнт у ля чэн ні ро біць на ме-

ды ка мен тоз нае ля чэн не. Вы ра шае пы тан ні 
дыс пан сер на га ўлі ку, пра цоў най, ва ен най і 
су до вай экс пер ты зы.

Псі хі ятр да па ма гае ў вы пад ках пра цяг ла га 
(больш за ме сяц) па вы шэн ня ці па ні жэн ня 
на строю, су іцы даль ных спроб, на вяз лі вых 
ідэй, га лю цы на цый, роз ных фо бій, бес са ні, 
моц най тры во гі. Ле чаць псі хі ят ры і пост траў-
ма тыч ныя псі хіч ныя рас строй ствы, на ступ-
ствы эпі леп сіі.

Ка лі ін шыя спе цы я ліс ты на кі роў ва юць на 
кан суль та цыю да псі хі ят ра, гэ та азна чае, што 
ўрач ін ша га про фі лю ха цеў бы больш да ве-
дац ца аб псі ха ла гіч ных асаб лі вас цях па цы-
ен та. Та му ба яц ца та ко га зва ро ту не вар та. 
Сам па са бе па ход да псі хі ят ра не азна чае 
аў та ма тыч най па ста ноў кі на ўлік. Для вы-
стаў лен ня псі хі ят рыч на га ды яг на зу не да стат-
ко ва толь кі зва ро ту да псі хі ят ра. Па трэб ны 
важ кія пад ста вы.

ПСІ ХІ ЯТР-НАР КО ЛАГ. Кан суль туе і ле-
чыць нар ка за леж ных лю дзей. Зай ма ец ца 
за хвор ван ня мі псі хі кі ча ла ве ка, які па ку туе 
ад роз ных за леж нас цяў, з на ступ най рэ-
абі лі та цы яй па цы ен та. Нар ко лаг ле чыць як 
псі ха ла гіч ную, так і фі зі я ла гіч ную за леж нас-
ці. Най больш рас паў сю джа ныя за леж нас-
ці — ал ка голь ная, нар ка тыч ная, гуль ня вая 
і ты ту нё вая. За хвор ван ні, якія ўва хо дзяць у 
кам пе тэн цыю ўра ча-нар ко ла га, вы лу ча юц ца 
тым, што хво рыя, як пра ві ла, не пры зна юць 
ся бе за леж нымі і не здоль ны адэ кват на аца-

ніць свой стан. Та му ад каз насць за зва рот 
да нар ко ла га кла дзец ца не столь кі на са міх 
хво рых, коль кі на іх бліз кіх.

ПСІ ХА ТЭ РА ПЕЎТ. Урач, які прай шоў спе-
цы яль ную пад рых тоў ку па спе цы яль нас ці 
«Псі ха тэ ра пія». Толь кі ў та кім вы пад ку спе-
цы я ліст мо жа афі цый на зай мац ца псі ха тэ ра-
пі яй. Ні псі хі ятр, ні псі хо лаг не ма юць пра ва 
зай мац ца псі ха тэ ра пі яй.

Псі ха тэ ра пеўт зай ма ец ца ля чэн нем псі-
хіч ных за хво ран няў, да па ма гае зда ро вым 
лю дзям з псі ха ла гіч ны мі праб ле ма мі. Яго 
ін стру мент — псі ха ла гіч ныя ме та ды, хоць 
як урач у вы пад ку не аб ход нас ці мае пра ва 
пры зна чаць і ле кі.

Іс ну юць два дак лад ныя ўка зан ні на тое, 
у якіх вы пад ках трэ ба звяр тац ца да псі ха-
тэ ра пеў та.

1. Ка лі не ўда ец ца са ма стой на спра віц ца 
з праб ле май (яко га б па хо джан ня і ўзроў ню 
яна ні бы ла) на пра ця гу не каль кіх ме ся цаў.

2. Ка лі на пра ця гу жыц ця паў та ра ец ца 
(больш за два ра зы) ней кая не пры ем ная сі ту-
а цыя. Дэ та лі мо гуць мя няц ца, ад нак сут насць 
не пры ем нас цяў за ста ец ца ра ней шай.

Пры кла ды сі ту а цый: раз рыў ста сун каў 
або стра та бліз ка га, пра цяг лае рас строй-
ства на строю, фо бія, пост траў ма тыч ны 
стрэс, рас строй ства хар чо вых па во дзін, 
псі ха са ма тыч ныя за хвор ван ні (алер гія, 
гаст рыт, па вы шэн не кры вя но га ціс ку і 
інш.), адзі но та, ніз кая са ма ацэн ка, праб ле-
мы ў ста сун ках лю бо га кштал ту, уз рос та вы 
і са цы яль ны кры зіс. З пы тан ня мі, звя за ны-
мі з па ла вой ідэн ты фі ка цы яй, сек су аль ны мі 
праб ле ма мі вар та звяр тац ца да сек со ла га.

Псі ха тэ ра пеўт мае шы ро кае ўяў лен не аб 
псі хі цы ча ла ве ка і мо жа ля чыць па цы ен таў як 
ме ды ка мен тоз ны мі, так і не ме ды ка мен тоз ны-
мі срод ка мі. Мо жа пра во дзіць пра цяг лую або 
ка рот ка ча со вую, ін ды ві ду аль ную або гру па-
вую псі ха тэ ра пію. Іс нуе мност ва на прам каў і 
ме та даў су час най псі ха тэ ра піі (арт-тэ ра пія, 
геш тальт-тэ ра пія, каг ні тыў на-па во дзін ская 
тэ ра пія, гіп на тэ ра пія і інш.). Роз ныя псі ха тэ ра-
пеў ты спе цы я лі зу юц ца ў роз ных на прам ках.

Псі ха тэ ра пеўт пра цуе з са мым шы ро кім 
спект рам ста наў і мае знач на больш ва ры-
ян таў ака зан ня да па мо гі. Та му (ка лі не браць 
вы пад каў сур' ёз на га рас строй ства псі хі кі, 
пры якіх яў на па тра бу ец ца кан суль та цыя 
псі хі ят ра) пры ўзнік нен ні пы тан ня «да ка го 
ж мне іс ці?» мае сэнс спа чат ку звяр нуц ца 
ме на ві та да псі ха тэ ра пеў та.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Ку ды звяр тац ца?Ку ды звяр тац ца?  ��

ПСІ ХО ЛАГ, ПСІ ХА ТЭ РА ПЕЎТ?.. 
РОЗ НІ ЦА ІСТОТНАЯ

Сам па са бе па ход да псі хі ят ра 
не азна чае аў та ма тыч най па ста ноў кі 
на ўлік. Для вы стаў лен ня 
псі хі ят рыч на га ды яг на зу не да стат ко ва 
толь кі зва ро ту да псі хі ят ра. 
Па трэб ны важ кія пад ста вы.

Мін скі га рад скі псі ха не ўра ла гіч ны 
дыс пан сер (г. Мінск, вул. Бех це ра ва, 5

да вед ка: (+375 17) 295 45 98, 
сайт: www.gpnd.by).

Псі ха ла гіч ная да па мо га ўклю чае 
ў ся бе псі ха ды яг нос ты ку, 
псі ха ка рэк цыю, псі ха тэ ра пію, 
псі ха ла гіч нае кан суль та ван не і г.д.

ПСІ ХО ЛАГПСІ ХО ЛАГ ПСІ ХАТЭРАПЕЎТПСІ ХАТЭРАПЕЎТ


