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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, 19.00, 
0.50 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.30 Зо-
 на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Ме лад ра ма «Лек цыі 
для хат ніх гас па дынь».
12.10 Клуб рэ дак та раў.
12.55 На шы.
13.10 Ка ме дыя «Мі мі но».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё-
на.
15.25 Ба я вік «Тры ікс».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Дзён нік.
22.10 Се ры ял «Сін дром 
Дра ко на». 1-я і 2-я се рыі.
0.20 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
1.05 Дзень спор ту.
1.20 Тры лер «Тай нае 
акно».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 16.50 Се ры ял «Сет ка-
вая па гро за». За ключ ная 
се рыя.
10.10 На ві ны на двор'я.
10.45, 23.25 Се ры ял «Лю дзі 
Шпа ка».
11.55 Вы шэй чым дах.
12.30 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
14.30 Тры лер «Вер ты каль-
ная мя жа».
17.50 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Бія тлон. Гон ка пра-
сле да ван ня. Муж чы ны.
18.55 Се ры ял «Ка ра лі гуль-
ні».
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Ін тэр ны».
22.40 Ток-шоу «Пе ра за груз-
ка».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 11.30, 19.30, 23.50 «Ка-
лей да скоп».
8.10, 11.40, 23.55 «Год у гіс-
то рыі».
8.20 «Род нае сло ва». Па эт, 
дра ма тург, мо ва знаў ца, мас-
так, скульп тар, гра мад скі дзе-
яч Ка русь Ка га нец.
8.55 «На ша спад чы на». Жа-
лу доц кі па лац.
9.20 «Па лес кі па час ту нак». 
Ле ка вая су месь.
9.35, 20.50 Се ры ял. «Мег-
рэ».
10.20, 21.35 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.45, 19.45 Се ры ял. «Пе ла-
гія і бе лы буль дог».
11.55, 23.20 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці мас та ка Іва на 
Ва сіль е ві ча Ка ра сё ва.
12.20 «Лю дзі на ба ло це». 
Маст. фільм.
14.50 «Ад люст ра ван ні». Ма-
дон ны Мак сі ма Баг да но ві ча.
15.15 «Ула дзі мір Спі ва коў за-
пра шае». Опер ны га ла-кан-
цэрт з удзе лам На цы я наль на-
га фі лар ма ніч на га ар кест ра 
Ра сіі.
16.35 «На пе рад у мі ну лае».
17.00 «Ка ра ні».
17.30 «Най мен ні і воб ра зы». 
Твор часць І. Ма ма но віч і 
М. Ку ле цкай — рос піс па шкле.
17.45 «Цу ды пры ро ды».
18.15 «Дзе ла выя лю дзі».
18.40 «Анд рэй Гра мы ка. Гі-
гант, яко му ўда ло ся вы жыць». 
Дак. фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
22.00 «Ан тон Іва на віч злу-
ец ца». Маст. фільм.

8.00 Алім пій скія гуль ні. Со чы-
2014. Дзён нік.
8.20 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Бія тлон. Спрынт. 
Жан чы ны.
9.50 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Гар на лыж ны спорт. 
Су пер кам бі на цыя. Ско рас ны 
спуск. Жан чы ны.

11.30 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Кань ка беж ны спорт. 
3000 м. Жан чы ны.
13.05 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Скач кі з трамп лі на. 
Аса біс тае пер шын ство. К-95. 
Фі нал. Муж чы ны.
13.55 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Гар на лыж ны спорт. 
Су пер кам бі на цыя. Сла лам. 
Жан чы ны.
15.10 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Шорт-трэк. 3000 
м. Ква лі фі ка цыя. Жан чы ны. 
500  м. Ква лі фі ка цыя. Жан чы-
ны. 1500 м. Фі нал. Муж чы ны.
15.40 Авер тайм.
16.05—20.55 Алім пій скія 
гуль ні. Со чы-2014. Кань ка-
беж ны спорт. 500 м. Муж чы-
ны. Сан ны спорт. Жан чы ны. 
Адзі ноч кі.
20.55 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Фрыс тайл. Мо гул. 
Фі нал. Муж чы ны.
22.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
23.30 Тэ ніс. Тур нір ВТА. До-
ха.
1.10 Алім пій скія гуль ні. Со чы-
2014. Вы ні кі дня.

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 «У наш час».
12.10 «Яны і мы».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». «Кі-
рыл Ма зу раў. Не па кор лі вы 
бе ла рус». Фільм дру гі.
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 Маст. фільм «Вя лі кія 
над зеі».
0.10 «Але на Якаў ле ва. Ін тэр-
Ле нач ка».
1.10 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 СТБ-спорт.
8.30 «Ты дзень».
9.45 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 Зва ная вя чэ ра.
11.35 «Та кі лёс».
12.25 «Да лё кія сва я кі».
12.50 «Вя лі кі го рад».
13.50 «Зор ны рынг. Но вы се-
зон. Біт ва ка вер-бэн даў».
15.05 «Ін шая кра і на». «Аст ра-
вы шан ца ван ня: што шу кае 
Бе ла русь у Ін да не зіі».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Ежа ба гоў».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ба я вік «13 ра ён: уль-
ты ма тум».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.15 Бе ла русь сён ня.
8.15 Маст. фільм «Ты звер-
ху, я зні зу».
10.10, 0.45 Маст. фільм «Ноч 
стар шы ні».
11.30 «На ро джа ныя пе ра ма-
гаць».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
12.20 Се ры ял «Чу жыя па-
мыл кі».
13.55 Дак. фільм «У све це ка-
мен ных джунг ляў».
14.45 «Дзі ма, да вай!».
15.20, 23.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10, 3.40 Се ры ял «Ва ша 
чэсць».
18.20 Се ры ял «Ме тад Лаў-
ро вай».
21.20 Се ры ял «Чор ны крум-
кач».
23.05 «Бе ла русь сён ня».
0.20 «Агуль ны ін та рэс».
2.00 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
4.25 Дак. фільм «Рэ аль ны 
свет».

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, 
21.35 Вест кі.
11.40 «Пра мы эфір».
12.50 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.55 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Бом ба для Япо ніі. Ры-
хард Зор ге».
15.30 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
16.10 Дак. се ры ял «Заўт ра не 
па мрэ ні ко лі».
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.55 «Жа но чае шчас це».
20.30 Се ры ял «Лік ві да цыя».
22.05 Се ры ял «Мац ней за 
лёс».
0.05 Се ры ял «Тай ны след-
ства».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 Но выя рус кія сен са цыі.
9.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.00 «Да су да».
11.55, 13.25 Суд пры сяж ных.
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
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 і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
21.25 Се ры ял «Ша ман-2».
23.10 Сён ня. Вы ні кі.
23.35 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы».
1.20 Се ры ял «Па верх».

7.00, 13.15, 19.00, 20.55, 0.00 
«На двор'е».
7.05 М/ф.

7.15 Ба я вік «Чор нае сві тан-
не».
8.50 Се ры ял «На ве лы Гі Дэ 
Ма па са на».
10.00 «Сі не ма тог раф». Дра-
ма «Апа ка ліп сіс сён ня».
13.20 Дра ма «Уваск ра шэн-
не».
14.55 Се ры ял «Дам скае 
шчас це».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Гім наст кі».
17.50 Се ры ял «На лёт».
19.05 Се ры ял «Уэн ту орт».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Не маг чы-
мае».
22.50 Се ры ял «Спар так».

6.00, 0.30 «РLАY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.10, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00 Се ры ял «Аман да О».
10.00 Яда па пра ві лах і без.
11.00 «Аст ра ло гія ка хан ня».
12.00, 20.00 Се ры ял «Ду май 
як жан чы на».
13.00 Ка ме дыя «Як аб ра ба-
ваць банк».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00, 21.10 Се ры ял «Дзет-
ка».
18.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
19.00 Се ры ял «Сва ха».
23.30, Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 Се ры ял «Пэ ры Мэй-
сан».
11.10 «Ле а нід Пчол кін. Тэ ле-
тэ атр. Кла сі ка».
12.00 Маст. фільм «Дон Ды-
е га і Пе ла гея».
13.05 «Лі нія жыц ця». Ве ра ні-
ка До лі на.
14.10 Спек такль Ма ло га тэ ат-
ра. «Дзі ва кі». Част ка 1-я.
15.40 Дак. фільм «Ге ній рус-
ка га ма дэр ну. Фё дар Шэх-
цель».

16.20 П'ер Бу лез і Бер лін ская 
дзяр жаў ная ка пэ ла. Кан цэрт 
у Эсэ не.
17.00, 1.40 «Су свет ныя скар-
бы куль ту ры».
17.15 «Эка ло гія лі та ра ту ры». 
Да ні эль Пе нак.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 Дак. фільм «Гіс то рыя 
ад ной міс ты фі ка цыі. Пуш кін 
і Гры ба е даў».
20.20 «Тым ча сам».
21.05 Дак. се ры ял «Лія Ахе-
джа ка ва. Аба ян не ад ва гі». 
Фільм 1-ы.
21.35 Дак. фільм «Ка лі егіп-
ця не пла ва лі па Чыр во ным 
мо ры».
22.50 Маст. фільм «Эле а но-
ра, та ям ні чая мсці ўца».
0.30 Г. Бер лі ёз. Увер цю ра 
«Кар сар».

5.00 «Се вА ло гія»: «Рус кі 
рок».
6.05 «Му зы ка ў тэ ат ры, у кі но, 
на ТБ». 1983 год.
6.30 «Бе не фіс С. Мар цін со-
на». 1975 год.
7.40 «Шы нок 13 крэс лаў». 
1973 год.
9.00 «Аз і Ферт». Тэ ле спек-
такль. 1981 год.
10.15 «Рок-урок». 1993 год.
11.00 «Бла кіт ны агень чык». 
1962 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Му зы ка ў эфі ры». 1991 
год.
14.00 «Гас па да ры СССР, 
або Мал пі на пы са». Фільм-
кан цэрт.
15.00 «Су стрэ ча з Лі ё нам Із-
май ла вым». 1992 год.
16.10 «Вя чэр нія ме ло дыі». 
1984 год.
17.00 «Зор ная га дзі на». 1993 
год.
17.45 «АБ ВГДэй ка». 1983 год.
18.25 «Міль я нер ка». 1-я част-
ка. Фільм-спек такль. 1974 
год.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў СССР».
22.00 «Ні хві лі ны спа кою...». 
1-я част ка. Твор чы ве чар 
В.  Да бры ні на . 1990 год.

23.00 «25 га доў тэ ле ба чан-
ню». 1961 год.
0.10 «Ме ло дыі ўні вер ма га». 
Дак. фільм.
0.40 «Аса біс тае шчас це». 
Маст. фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1982 
год.

10.30, 17.35, 21.15 Фут за ла. 
Чэм пі я нат Еў ро пы. Фі нал.
11.30, 22.45, 1.15 Вось гэ та 
дзі ва!!!
12.30, 16.30 Ве ла спорт. На-
цы я наль ны Тур Ду бая.
13.30 Лыж ныя гон кі. Кла сі ка 
Ворл дло пет.
14.25, 16.25, 17.30, 20.55 Со-
чы-экс прэс.
14.30 Сну кер. Еў ра пей скі тур. 
Фі нал.
15.30 Дартс. BDO Оў пен.
18.45, 2.00 Фут бол. Ат лан тыч-
ны Ку бак Пар ту га ліі.
21.00, 1.45 Фут бол. Еў ра га лы.
22.15, 0.30, 3.00 Со чы, да вай!
23.00 Рэ слінг.
1.00 Па сСпорт.
3.30—10.30 Тэх ніч ны пе ра-
пы нак.

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 «Кра ма цу-
даў».
7.45, 1.45 «Ка ме ды ян ты. Леп-
шае».
9.00 Фан тас ты ка «Кра ну-
ты пра фе сар 2: Ся мей ства 
Клам паў».
11.15 Ка ме дыя «Міль ён на 
Ка ля ды».
14.10 Ка ме дыя «У на гу!».
17.20 Ка ме дыя «На круч ку».
19.20 Ка ме дыя «15 жніў ня».
22.10 Ка ме дыя «Учо ра, сён-
ня, заўт ра».
0.10 Фан тас ты ка «Кра ну ты 
пра фе сар».
3.25 Ка ме дыя «Дзе ля ка хан-
ня да Мэ ры».

6.00 М/ф.
8.05 «Сар дэч на за пра ша ем 
да моў!».

8.45, 18.30, 3.20 Се ры ял «За-
ба ро не нае ка хан не».
10.15 «Па нен ка і ку хар».
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».
13.15 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Ма ры на Зу дзі на.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Сяр гей Жы гу ноў.
15.15, 0.15, 5.20 Се ры ял 
«Звыш на ту раль нае».
20.10 Се ры ял «Агент».
21.10, 4.40 Се ры ял «У кру зе 
пер шым».
22.10 Маст. фільм «На бя рэж-
ная Ар феўр, 36».
1.00 Се ры ял «Аб ры ну тыя ня-
бё сы».
1.45 «Ча со ва да ступ ны». 
Дзміт рый Дзю жаў.
2.40 «Без пад ма ну».

5.00, 12.45 Ба я вік «Ле ген да 
Зо ра».
7.15 Пры го ды «Ак са на ў кра і-
 не цу даў».
9.00 Ба я вік «Пры від ны гон-
шчык».
11.05 Ба я вік «Пры від ны гон-
шчык 2».
15.05 Ка ме дыя «Шчас ліў-
чык».
17.15 Дра ма «До каз».
19.00 Жа хі «Эк стра сэнс».
20.55 Ме лад ра ма «Свят ло 
на во кал».
22.50 Ме лад ра ма «Веч нае 
ззян не чыс та га ро зу му».
0.45 Тры лер «Вог нен ная сця-
на».
2.35 Жа хі «Вы бар кі ле ра».

6.00 Фільм-каз ка «Агонь, ва-
да і... мед ныя тру бы».
8.00 Ка ме дыя «Без муж-
чын».
9.40 Дра ма «Дом».
12.00 Дра ма «Вод пуск у ве-
рас ні (1)».
14.00 Ка ме дыя «Муж чы на з 
га ран ты яй».
16.00 Дра ма «Аг ні пры то ну».
18.00 Ка ме дыя «Ржэў скі су-
праць На па ле о на».

20.00 Ка ме дыя «Ёл кі 2».
22.00 Тра гі ка ме дыя «Не адэ-
кват ныя лю дзі».
0.00 Ка ме дыя «Са мка».
2.00 Дра ма «За ла тое ста год-
дзе».
4.00 Пры го ды «Лі са Алі са».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Апош нія 
тай ны Трэ ця га рэй ха.
6.00 Кра ка дзі ла вы раз бор кі.
7.00, 16.00 Са мыя не бяс печ-
ныя жы вё лы.
8.00, 13.00 Ліх ту гі за мя жой.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Зо ла та Юка на.
12.00, 18.00 Скар ба шу каль-
ні кі.
15.00 Гі ганц кая пан да.
17.00, 23.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
19.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
20.00, 0.00, 3.00 Апа ка ліп сіс: 
Дру гая су свет ная вай на.
22.00, 2.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.

7.00 Аў та ма біль ныя тар гі ў 
Тэх асе.
7.50, 13.15 Эд Ста фард: го-
лае вы жы ван не.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Што бы ло да лей?
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
16.25 Бе ар Грылс: па сля дах 
тых, хто вы жыў.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Пе ра лом ны мо мант.
19.10 Сіс тэ мы кі ра ван ня.
21.00 Гуль ня на жыц цё.
22.00 Уця чы ад па го ні.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.00, 5.10 Цу ды Со неч най сіс-
тэ мы.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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Да жыц ця ў све це ка мер 
і са фі таў гэ тай дзяў чы не 
не пры вы каць. Яна — 
па спя хо вая фо та ма дэль, 
вя ду чая «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь» на тэ ле ка на ле 
«Бе ла русь 1». На дзея доў га 
не маг ла вы зна чыц ца з 
вы ба рам бу ду чай пра фе сіі. 
Ду ма ла стаць і юрыс там, і 
ўра чом, і акт ры сай, по тым 
па сту пі ла ў пе да га гіч ны, 
а ў вы ні ку пра цуе на 
тэ ле ба чан ні. Ма рыць 
вес ці ўлас нае ток-шоу 
для дзя цей, зняц ца ў кі но 
і ства рыць сям'ю. Па куль 
жа на бі ра ец ца во пы ту ў 
пра фе сі я на лаў, «вы хоў вае» 
ка та Чы ва са і ад кры вае 
но выя та лен ты ў са бе.

— У вас пе да га гіч ная аду-
ка цыя. Як апы ну лі ся на тэ ле-
ба чан ні?

— Пад час на ву чан ня ў пе да-
га гіч ным уні вер сі тэ це я ак тыў-
на на вед ва ла роз ныя кас тын гі, 
кур сы, здым кі. Бы лі і кур сы пры 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, дзе нас 
ву чы лі пра віль на га ва рыць, бу-
да ваць свае дум кі, пра віль на 
ся бе па да ваць і шэ ра гу ін шых 
ка рыс ных рэ чаў. Та му на тэ-
ле ба чан ні я па ча ла пра ца ваць 
пас ля доў га га шля ху. Не бы ло та ко га, 
што «дзяў чын ка з ву лі цы па сту ка ла-
ся» і яе ад ра зу ўзя лі на пра гра му. 
Пяць га доў іш ла да сва ёй мэ ты.

— Скла да на бы ло су мя шчаць 
ву чо бу і кас тын гі?

— Усё ад бы ва ла ся па ра лель на. У 
мя не так скла ла ся, што да 11 кла са я 
на огул не маг ла вы зна чыц ца, кім ха-
чу стаць. Не як за вя ла з баць ка мі раз-

мо ву пра па ступ лен не на тэ ат раль ны, 
на што ма ці мне ад ка за ла: «Вы бі рай 
ін шую пра фе сію!» А па коль кі я бы ла 
гу ма ні та ры ем, то вы ра шы ла пай сці 
ў пе да га гіч ны. І за раз зу сім не шка-
дую. Я ме ла маг чы масць спра ба ваць 
ся бе ўсю ды, ка лі ўзні каў ін та рэс да 
ней кай дзей нас ці. Мне да ва лі, мож на 
ска заць, сва бо ду дзе ян няў у тым, да 
ча го ля жа ла ду ша. Ро бя чы дак лад, 
маг ла па ка заць цэ лы спек такль. Там 
я і рас кры ла ся. А дзя ку ю чы ад мі ніст-
ра цыі, якая заў сё ды з ра зу мен нем 
ста ві ла ся да ма іх зды мак, кас тын гаў, 
ві даць, усё і атры ма ла ся.

— Ка лі прый шлі на кас тынг у 
Бел тэ ле ра дыё кам па нію, як уда ло-
ся аба яць прад зю са раў?

— Іс нуе мер ка ван не, быц цам усе 
прад зю са ры і рэ жы сё ры — муж чы-
ны. А там бы лі і жан чы ны, пры чым 
вель мі стро гія і сур' ёз ныя. Але гэ та 
ні як не пе ра шко дзі ла мне прый сці і 
пра дэ ман стра ваць ся бе. Праў да, ка-
лі мне па тэ ле фа на ва лі, каб за пра-

сіць на кас тынг, то я ду ма ла, што гэ та 
жарт і спа чат ку не збі ра ла ся на ват 
іс ці. У вы ні ку ўсё ж вы ра шы ла па-
спы таць уда чу. На кас тын гу тра пі ла 
ў сяб роў скую ат мас фе ру і не ад чу-
ва ла ні я ка га дыс кам фор ту. Ве да ю чы 
пра ад сут насць у мя не во пы ту пра-
цы на тэ ле ба чан ні, пад каз ва лі, ку ды 
гля дзець, як га ва рыць. Не ве даю, ці 
ад ра зу ім спа да ба ла ся, бо пра сваё 
ра шэн не мне па ве да мі лі не дзе толь кі 
праз ме ся цы тры. Ад нак і да сён ня ў 
нас за ха ва лі ся цёп лыя ад но сі ны.

— На пра гра ме «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!» вы пра ца ва лі ў па ры з 
Але гам Ціт ко вым. Ча му на ву чы лі-
ся ў яго?

— Спа чат ку бы ло вель мі скла да-
на, доў га пры ці ра лі ся ад но да ад на го. 
У Але га дзе ся ці га до вы стаж пра цы ў 
пра мым эфі ры на ра дыё і тэ ле ба чан-
ні, та му ён імк нуў ся ўклас ці неш та ў 
маю га ла ву. Уліч ва ю чы мой юнац кі 
мак сі ма лізм, я не заў сё ды зга джа ла ся 
і бун та ва ла: «Бу ду ра біць, як я ха чу!» І 
вя лі кая ўда ча, што ў той пе ры яд гэ ты 
ча ла век пры сут ні чаў по бач. Ня гле-
дзя чы на на шы не вя лі кія кан флік ты, 
ён вель мі да па мог мне. Ка лі ка ле га 
звяр таў маю ўва гу на ін та на цыі, на 
па бу до ву ней кіх аба ро таў, я пры слу-
хоў ва ла ся да яго і зай ма ла ся са ма-
аду ка цы яй. Пад час су мес ных эфі раў 
Алег пад каз ваў, як ся бе тры маць, дзе 
вар та пры тры маць улас ныя эмо цыі.

...Пра мы эфір — неш та не ве ра-
год нае. Зда рыц ца мо жа са мае не-
прад ба ча нае, а па во дзіць ся бе трэ-
ба так, быц цам ні чо га не зда ры ла ся. 
Ёсць па ста ян нае ад чу ван не драй ву 
і ра зу мен не, што нель га па мы ліц ца, 
— яны тры ма юць у то ну се. Без умоў-
на, ужо пра гля да ю чы по тым вы пуск, 
ра зу ме еш, дзе трэ ба бы ло па-ін ша му 
спра ца ваць. Бы ва юць мо ман ты, ка лі 
за ста еш ся і цал кам за да во ле най. Але 
вар та мне за ўва жыць свой вы раз ны 
мі нус, я ад ра зу па чы наю кор пац ца ў 

са бе. Ка лі неш та не атрым лі ва ец ца 
доў гі час вы пра віць, то звяр та ю ся 
да ка лег. Ня даў на бы ла ў ад па чын-
ку і та ды зра зу ме ла, як мне не ха-
пае гэ тых эмо цый.

— Сты ліс там і ві за жыс там 
лёг ка да вя ра е це ся?

— Кож ны раз раб лю гэ та з на-
сця ро жа нас цю, бо ча сам мя не 
пе ра ацэнь ва юць. Ка жуць, што я і 
так пры го жая, та му мож на прос та 
кры ху пад фар ба ваць — і га то ва. 
Як пра ві ла, та кое «кры ху пад фар-
ба ваць» ства рае праб ле мы. Ка лі 
ба чу, што ўсё як след, то ні чо га не 
ска жу, толь кі па дзя кую, а за ўва жа-
ю чы не да хо пы, імк ну ся звяр нуць на 
іх ува гу аль бо аса біс та вы пра віць 
ста но ві шча. Ва жу з са бой кас ме-
ты ку. Зра зу ме ла, на вы нік пра цу-
юць і фа то граф, і сты ліст, і я ў тым 
лі ку, але без доб ра га ма кі я жу ўся 
ка лек тыў ная пра ца мо жа быць пе-
ра крэс ле на. З гры мё ра мі на «Доб-
рай ра ні цы, Бе ла русь!» мы доб ра 
ра зу ме ем ад но ад на го, а вось на 
но вых пра ек тах час та без хва ля-
ван ня не абы хо дзіц ца.

— Драйв, эк стрым вам па-
трэб ны толь кі на пра цы ці і ў ад-
па чын ку?

— Ка лі ў жыц ці зда ра юц ца пе ры-
я ды за ціш ша, то па чы наю ду маць: 
ці не адбылося неш та? А для ад па-

чын ку мне да стат ко ва сон ца і мо ра. 
Прос та я Ры ба па га ра ско пе, та му 
спа кой на ад чу ваю ся бе блі жэй да 
ва ды. Не ве ра год нае за да валь нен не 
атрым лі ваю, на зі ра ю чы за жыц цём 
пад вод на га све ту. Пры жа дан ні ад-
па чыць ак тыў на на да па мо гу заў сё ды 
пры хо дзяць сяб роў кі. У блі жэй шы час 
яны пла ну юць ска каць з па ра шу там, я 
ж па куль яшчэ не да ла зго ды. Ад нак 
вар та нам су стрэц ца, і мы аба вяз ко ва 
зной дзем са бе пры го ды. З імі мож на 
ажыц ця віць лю бую фан та зію.

— Акра мя пра цы тэ ле вя ду чай 
і фо та ма дэ лі, вы яшчэ і вя сель ны 
рэ гіст ра тар. Даў но пры мя ра е це та-
кое амп луа?

— Ідэя на ра дзі ла ся так са ма су-
мес на з сяб ра мі. У ад ной ма ёй сяб-
роў кі ёсць вя сель нае агенц тва, і не як 
яна мне тэ ле фа нуе і ка жа, што ў іх 
за пла на ва на вы яз ная рэ гіст ра цыя, а 
ня ма ча ла ве ка, які яе пра вя дзе. Вы-
ра шы лі па спра ба ваць мя не ў гэ тай 
ро лі. З та го ча су вось ужо два га ды 
зай ма ю ся гэ тым. Заў сё ды столь кі па-
зі ты ву атрым лі ваю ад пра цэ су пад-
рых тоў кі: трэ ба ж пра ду маць тэкст, 
па да браць му зы ку, аб га ва рыць дэ та-
лі з ня вес тай. А яны, вар та ска заць, 
вель мі па тра ба валь ныя. І мне па да-
ба ец ца мець да чы нен не да тых, хто 
ства рае ім свя та. Ка лі по тым нех та 
па ды хо дзіць, каб па дзя ка ваць, та кія 
мо ман ты бяс цэн ныя.

— Сваё вя сел ле якім уяў ля е це?
— Чу жыя вя сел лі для мя не на го да 

за ду мац ца, як бу дзе пра хо дзіць улас-
нае. Ней кія дэ та лі пад мя ча еш. Але, 
мне зу сім не хо чац ца ла дзіць вя сел ле 
з та кім раз ма хам, які час та су стра каю. 
Ня хай бу дзе прос тая цы ры мо нія для 
мя не і май го ка ха на га, а по тым мож на 
на мо ра — у ад па чы нак. Адзі нае па жа-
дан не — бе лая су кен ка і фо та се сія, каб 
дзе цям ус па мі ны за ста лі ся. У ас тат нім 
я за свя та для два іх.

Але на ДРАП КО.

«НА ЎЛАС НАЕ ВЯ СЕЛ ЛЕ 
ХА ЧУ БЕ ЛУЮ СУ КЕН КУ І ФО ТА СЕ СІЮ»

На дзея ЦІ МА ФЕ Е ВА: 

«У БАР ДА ЧОК»
Узім ку аў та ма бі ліс там пры-

хо дзіц ца вы ра шаць ве лі зар ную 
коль касць за дач. Акра мя та го, 
што трэ ба бяс печ на да ехаць да 
пунк та пры зна чэн ня па сліз кай 
да ро зе, па пя рэд не не аб ход на 
яшчэ за вес ці ма тор, пра віль на 
пра грэць ру ха вік і са лон, ачыс-
ціць шкло, вы ехаць з гур бы. А што 
ра біць, ка лі дзве ры аў та ма бі ля 
не ад чы ня юц ца, аку му ля тар раз-
ра дзіў ся або аб ле дзя неў шкло-
ачы шчаль нік? Коль кі па доб ных 
пы тан няў з'яў ля ец ца ўжо пад час 
ру ху! На прык лад, ча му ў моц ны 
ма роз ру ха вік мо жа пе ра грэц ца, 
чым не бяс печ ная шы па ва ная гу-
ма і чаму зі мой лепш тры маць па-
ліў ны бак поў ным? І на ват та кое: 
чым мо жа да па маг чы аў та ма бі-
ліс ту бу тэль ка га рэл кі?

На гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні 
дае ад каз што дзён ная пра гра ма 
ра дыё «Мір» «У бар да чок». На да-
ро зе — шмат не звы чай ных, вя сё-
лых і ча сам за гад ка вых сі ту а цый. 
Вя ду чы Аляк сей Ані ко віч па ве да-
міць пра ўсе ню ан сы бяс печ на га 
і кам форт на га пе ра мя шчэн ня на 
аў та ма бі лі.

Пра гра ма раз лі ча на ў пер-
шую чар гу на аў та ама та раў. Рэ-
ка мен да цыі ДАІ, апош нія на ві ны 
аў та све ту і кур' ёз ныя сі ту а цыі 
на да ро зе. Усё гэ та — пра гра ма 
«У бар да чок». Слу хай це па буд-
нях у 8:45, 13:15 і 18:45 на ра дыё 
«Мір» .

На тэ ле ка на ле «Бе ла русь 1» пад во дзяць вы ні кі тыд ня 
ў но вай гра мад ска-па лі тыч най пра гра ме «Га лоў ны эфір» 
(пер шы па каз ад быў ся 2 лю та га). Стаў кі ро бяц ца на тое, 
што пра ект ста не га лоў най пра гра май на га лоў ным ка на-
ле кра і ны.

— Мы змя ні лі ўстой лі вую гіс то рыю, ка лі ра ней у нас вы хо дзі-
ла «Па на ра ма тыд ня» ці «У цэнт ры 
ўва гі». Але не ад мо ві лі ся ад кла-
січ най па да чы ін фар ма цыі, прос та 
да ба ві лі пэў ны змест, — за зна чыў 
ды рэк тар Агенц тва тэ ле ві зій ных на-
він Кі рыл Ка за коў. — Раз ліч ва ем 
за ці ка віць тую аў ды то рыю, якая сён-
ня «жы ве» ў ін тэр нэ це, атрым лі вае 
ін фар ма цыю з роз ных кры ніц. Спра-
бу ем су мяс ціць усе ві ды атры ман ня 
ін фар ма цыі, да якіх ма ем до ступ.

У да сяг нен ні гэ тай мэ ты вя ду-
чым у сту дыі да па ма гае вы ка ры-
стан не вя лі кай вір ту аль най сця ны, 
што да зва ляе дэ ман стра ваць гра-
фі кі, па каз ваць ві дэа, пра во дзіць 
пра мыя ўклю чэн ні з лю бой кроп кі.

Вес ці пра гра му бу дуць не каль кі пар вя ду чых: Дзміт рый Бач-
коў і Але на На са чо ва, Іван Мі хай лаў і На тал ля Кір са на ва, і плюс 
но вае імя — Ксе нія Куд раў ца ва. Ме на ві та яна ў па ры з Дзміт ры-
ем пра ца ва ла ў прэм' ер ным вы пус ку «Га лоў на га эфі ру».

— Ас но ва пра гра мы, на мой по гляд, за ста ла ся ра ней шай. 
Ад роз ні ва ец ца но вы пра ект ад той жа пра гра мы «У цэнт ры 

ўва гі» тым, што ка лі ра ней яна 
бы ла больш аў тар скай, то ця-
пер яе ро біць цэ лая ка ман да, 
— па дзя ліў ся Дзміт рый Бач коў. 
Атрым лі ва ем пра ект, які мае ў 
асно ве сва ёй ана лі тыч ны кі ру-
нак, з яў ным ак цэн там на ды-
на міч насць па да чы ін фар ма цыі, 
дзе сваю па зі цыю бу дуць вы каз-
ваць вя ду чыя, ка рэс пан дэн ты і 
экс пер ты.

Вы хо дзіць «Га лоў ны эфір» 
кож ную ня дзе лю ў 21.00 на 
«Бе ла русь 1» і «Бе ла русь 24», 
з паў то рам па па ня дзел ках з 
9.00.

Але на ДРАПКО.

Як пад лі чы лі рэ дак та ры пра гра мы, за гэ ты час ад бы ло ся 3650 ра ніш ніх 
су стрэч, у гас цях у вя ду чых па бы ва лі ка ля 11 ты сяч бе ла ру саў і за меж-
ні каў. Акра мя та го, у здым ках «узя лі ўдзел»... амаль 7,5 ты ся чы куб каў 
ка вы і 480 кі ла гра маў апель сі наў.

Пер шы эфір «На шай ра ні цы» ад быў ся 3 лю та га 2004 го да — гэ тая да та і ста ла 
афі цый ным днём на ра джэн ня тэ ле пра гра мы. А са мы мі пер шы мі яе вя ду чы мі бы лі 
На тал ля Не ма гай і Ва ле рый Ка шчэ еў. Кам па нію ім у роз ныя ча сы скла да лі Тац ця на 
Ру да коў ская (ця пер пра цуе на ра дыё), Яў ген Лаш коў скі (вя дзе «На шы на ві ны»), Ка лі на 
Вар дом ская (ця пер яна шмат дзет ная ма ма ў дэ крэт ным вод пус ку), Сяр гей Да ра фе еў 
(пра цяг нуў кар' е ру тэ ле жур на ліс та ва Укра і не), Аляк сандр Ся рэб ра ні каў (су мя шчае 
«На шы на ві ны» і пра цу на ра сій скім ка на ле ТБЦ). Не ад на ра зо ва змя ня лі ся фар мат і 
гра фіч ная «ўпа коў ка» пра гра мы, з'я ві ла ся мност ва но вых руб рык. На прык лад, вя лі кую 
па пу ляр насць атры ма ла «Фо та ра ні ца», ку ды кож ны ах вот ны мо жа да слаць за ма лёў ку 
свай го ран ку, а най леп шыя фо та мас та кі атрым лі ва юць пры зы.

Ця пер у пра гра ме — 4 па ры вя ду чых. Буд ныя ра ні цы з гле да ча мі су стра ка юць 
Ва ле рый Ка шчэ еў і Лю цыя Лу шчык, Гер ман Ці тоў і На тал ля Ра дзі на, Воль га Ба-

га ты рэ віч і Яў ген Бул ка. А па су бо тах і ня дзе лях, пад час пры га та ван ня сня дан ку 
на кух ні, у якую пе ра ўтва ра ец ца тэ ле сту дыя, кам па нію вя ду чым Дзя ні су Кур' я ну 
і Ма ры не Гры цук скла да юць гос ці роз най сту пе ні вя до мас ці.

«Звяз да» ўзга да ла, чым ад зна чы лі ся і за пом ні лі ся нам вя ду чыя, якія пра ца ва лі 
або пра цу юць у «На шай ра ні цы»:

«Ста ра жыл эфі ру». Ва ле рый Ка шчэ еў з'я віў ся ў пра гра ме з са мых пер шых 
вы пус каў — спа чат ку ў па ры з На тал ляй Не ма гай (ця пер яна вя дзе на АНТ на ві ны), 
по тым з Лю цы яй Лу шчык. Да рэ чы, Ва ле рый ста рэй шы за ўсіх сва іх су вя ду чых.

«Хто на но вень ка га». Ма ры на Гры цук з'я ві ла ся ў ра ніш нім эфі ры АНТ менш 
чым год та му, пра цяг нуў шы кар' е ру тэ ле вя ду чай пас ля на ра джэн ня трох сы ноў, і 
ад ра зу гар ма ніч на ўвай шла ў су бот нія і ня дзель ныя эфі ры. Праў да, сва ёй за слу гай 
па пу ляр насць «вы хад ных» эфі раў Ма ры на не лі чыць, сціп ла ад зна ча ю чы, што ёй 
вель мі па шан ца ва ла тра піць ва ўжо зла джа ную ка ман ду.

«Міс Пе ра ўтва рэн не». За час пра цы ў «На шай ра ні цы» (з 2008 го да) тэ ле вя ду-
чая Лю ся Лу шчык усё час цей па ча ла ка рыс тац ца «паш парт ным» іме нем Лю цыя, а 
імідж лег ка дум най блан дзін кі спак ва ля змя ні ла на больш стры ма ны і «да рос лы». 
Іс тот на пе ра мя ні ла стыль і На тал ля Не ма гай, якая пас ля на ра джэн ня сы на вяр-
ну ла ся на АНТ — праў да, ужо ў якас ці вя ду чай «На шых на він». Ця пер ма ла хто 
ўзга дае, што 10 га доў та му На тал ля на сі ла аку ля ры і смеш ныя «хвос ці кі».

«Ма ла ды-не зя лё ны». Са мы юны ў ця пе раш нім скла дзе вя ду чых — Гер ман 
Ці тоў (ён жа, да па чат ку кар' е ры спе ва ка, Дзміт рый Кар пін чык). Яму толь кі сё ле та 
споў ніц ца 29 га доў. Праў да, ма ла досць у гэ тым вы пад ку не азна чае ад сут насць 
во пы ту: у якас ці вя ду ча га на АНТ Гер ман пра цуе з 2009 го да. Най ма ла дзей шым 
жа з вя ду чых «На шай ра ні цы» за ўвесь час іс на ван ня пра гра мы за ста ец ца Яў ген 
Лаш коў скі, яко му на мо мант за пра шэн ня ў пра гра му бы ло ўся го 23 га ды.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Ка лі мне па тэ ле фа на ва лі, 
каб за пра сіць на кас тынг, 
то я ду ма ла, што гэ та 
жарт і спа чат ку не 
збі ра ла ся на ват іс ці. 
У вы ні ку ўсё ж вы ра шы ла 
па спы таць уда чу.

Круг лая да таКруг лая да та  ��

«НА ША РА НІ ЦА» «НА ША РА НІ ЦА» 
АД ЗНА ЧЫ ЛА 10-ГОД ДЗЕАД ЗНА ЧЫ ЛА 10-ГОД ДЗЕ

У збор най «БеларусьLІFE» па паў нен не
Юрый Ва шчук, ён жа спя вак Тэа, пе ра ква лі фі ка ваў ся з «хлоп ца-пі раж ка» ў вя шчаль ні ка 

ка ляс пар тыў ных па дзей. Прад стаў нік Бе ла ру сі на Між на род ным пе сен ным кон кур се «Еў-
ра ба чан не-2014» з 9 лю та га і да мо ман ту ад лё ту ў Да нію да лу чыц ца да ка ман ды вя ду чых 
ары гі наль на га пра ек та Агенц тва тэ ле на він «БеларусьLІFE», які рас па вя дае пра пад рых тоў ку 
Бе ла ру сі да чэм пі я на ту све ту па ха кеі-2014.

«Гэ ты пра ект вы хо дзіць не толь кі на ка на ле «Бе ла русь 1», але і на між на род ным спа да рож ні ка вым 
ка на ле «Бе ла русь 24», та му ўдзел Юрыя ў ім — да дат ко вы спо саб пры цяг нуць ува гу за меж ні каў да на ша га 
вы ка наў цы, каб ужо да кон кур су яго больш ве да лі», — па тлу ма чы ла та кі вы бар кі раў нік прэс-служ бы Бел-
тэ ле ра дыё кам па ніі Свят ла на Сма лон ская-Крас коў ская. Да рэ чы, спя вак, кам па зі тар і аран жы роў шчык 
і сам знач на блі жэй шы да ак тыў на га ла ду жыц ця, чым мо жа па да вац ца на пер шы по гляд. Юрый з 
дзя цін ства на вед ваў спар тыў ныя сек цыі, ды і за раз ста ра ец ца пры трым лі вац ца ак тыў на га і зда-
ро ва га ла ду жыц ця. На прык лад, на мі ну лае Ва дох ры шча ад важ на аку нуў ся ў па лон ку (пры чым, у 
ад роз нен не ад боль шас ці «зор ных» ка лег па сцэ не, зра біў гэ та без пі я ру, прос та для ся бе).

«Пры ем на ўсве дам ляць, што ў якас ці су вя ду ча га «БеларусьLІFE» я так са ма зраб лю ўнё сак у 
тое, каб уся на ша кра і на бы ла ў кур се па дзей, каб усе ба лель шчы кі з кож ным вы пус кам па ды хо-
дзі лі на 20 хві лін блі жэй да стар ту чэм пі я на ту», — з ім пэ там ус пры няў но вую «па са ду» Ва шчук. 
Кам па нію яму скла дуць ужо доб ра зна ё мы гле да чам Юрый Яро шык, а так са ма вя ду чы АТН Стас 
Ліп скі, які за ме ніць на час ка ман дзі роў кі на Алім пі я ду-2014 Кан стан ці на Пры ды бай лу.

Да сло ва, ад вя дзен ня тэ ле пра ек та «На пе рад у мі ну лае» Юрый Ва шчук так са ма не ад маў ля ец-
ца, але мяр куе, што ўсё боль шая на груз ка ні як не пе ра шко дзіць яму рых та вац ца да «Еў ра ба чан ня». 
Пры нам сі, гэ ты мі дня мі ар тыст рых туе зва рот-пры ві тан не да ўдзель ні ка ад бо ру Маль ты, якая вы сту піць 
з Бе ла рус сю ў ад ным кон курс ным паў фі на ле і прак тыч на заў сё ды пад трым лі вае на шу кра і ну ба ла мі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

«У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІ» ПЕ РАД АЕ ТРА ДЫ ЦЫІ «ГА ЛОЎ НА МУ ЭФІ РУ»


