
7.25 Ме лад ра ма «Род ны ча-
ла век».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал».
9.40, 0.35 Се ры ял «Бай кі Мі-
цяя». 1—2-я се рыі.
10.45 «50 рэ цэп таў пер ша-
га».
11.20 XXL WOMAN TV.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны 
рэ гі ён.
12.35 Зо на Х. Вы ні кі тыд ня.
13.05 Тай ны след ства.
13.40 Ка роб ка пе ра дач.
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15 Твой го рад.
15.30 На шы.
15.45 Ме лад ра ма «Ма ла-
холь ная».

17.40 Ме лад ра ма «Ба бі на 
цар ства». 1—4-я се рыі.
21.00 Га лоў ны эфір.
21.55 Клуб рэ дак та раў.
22.30 На ві ны на двор'я.
22.55 Ка ме дыя «Ха чу за-
муж».

7.05 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
8.50, 21.40 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам».
10.30 Я ха чу гэ та ўба чыць!
11.05 Ха чу ў тэ ле ві зар!
11.15, 20.05 Тэ ле ба ро метр.
11.20 Ва ша ла то.
11.50 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
12.00 Се ры ял «Мая цу доў-
ная нянь ка».
13.55 Ка ме дыя «Ся бар ня-
вес ты».
15.45 Дра ма «Уол Стрыт: 
Гро шы не спяць».

18.00 «Comedy woman».
19.15 Су пер ла то.
20.40 Кі пень.
21.00 Маз га вы штурм.
21.35 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
23.25 Тры лер «Што ха вае 
хлус ня».

8.00, 13.10, 19.00, 1.15 Ка лей-
да скоп.
8.10 «Ча ла век-ам фі бія». 
Фан тас ты ка. 1-я — 4-я се-
рыі.
11.10 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма. Госць: Алесь 
Ка моц кі.
11.50 «На пе рад у мі ну лае».
12.20, 21.05 Хіт-па рад. «Сто 
пе сень для Бе ла ру сі».
13.20 «Азёр ная Ады сея». Во-
зе ра Чыр во нае.
13.50 «Бе ла рус кае вя сел ле». 
Му зыч ны фільм з удзе лам 
На цы я наль на га ака дэ міч на-
га на род на га хо ру Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь імя Г.І. Ці то ві ча.
14.15, 22.00 «Ма ёр Вет раў». 
Ба я вік. Част кі 1-я — 4-я.
17.40 «Му зеі Бе ла ру сі». Му-
зей гіс то рыі слуц кіх па ясоў.
18.05 «Гра ні Пе ра мо гі». Рэ лік-
віі Пе ра мо гі.
18.35 «Зям ля, якая дае мне 
сі лы». Дак. фільм.
19.10 «Па за пал кі». Ка ме-
дыя.
20.45 Ка лы хан ка.

6.55, 7.25, 0.35 РRО спорт. 
На ві ны.
7.10 Спорт-мікс.
7.45 Пляж ны фут бол. Чэм пі я-
нат све ту. Паў фі нал.
8.55 Ва лей бол. Еў ра лі га. 
Муж чы ны. Ру мы нія — Бе ла-
русь.
10.55, 22.45 Фут бол. Між-
на род ны Ку бак чэм пі ё наў. 
«ПСЖ» — «Пор ту».
12.55 Ха кей. Та ва рыс кі матч. 
«Ды на ма-Мінск»—«Юнац тва-

Мінск». Пра мая транс ля цыя.
15.10 Тэ ніс. Уім блдон. Адзі ноч-
ны раз рад. Муж чы ны. Фі нал. 
Пар ны раз рад. Жан чы ны. Фі-
нал.
18.55 Пляж ны фут бол. Чэм пі-
я нат све ту. Матч за 3-е мес-
ца.
20.25 Пляж ны фут бол. Чэм пі-
я нат све ту. Фі нал.
21.40 Бас кет бол. 3х3. На цы я-
наль ная лі га. 1-ы этап.

7.00 «Ня дзель ная ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00 На шы на ві-
ны.
9.05 «Ня дзель ная про па-
ведзь» (з суб ціт ра мі).
9.20 М/с «Смя ша ры кі. ПІН-
код».
9.35 «Бес тал ко выя на тат кі».
9.55 «Фа зэн да».
10.30 «Гор ка!»
11.20 «Парк». Но вае лет няе 
тэ ле ба чан не.
13.05 Маст. фільм «Не за кон-
ча ная п'е са для ме ха ніч на га 
пі я ні на».
15.00 «Тэ о рыя змо вы».
16.15 На ві ны спор ту.
16.20 М/ф «Зда бы вай ка Ары-
э ці».
17.50 «Клуб Вя сё лых і Зна-
ход лі вых». Лет ні ку бак у Со-
чы.
20.00 Кон ту ры.
21.05 Тры лер «Леп шая пра-
па но ва».
23.25 Маст. фільм «Ба гі ня. 
Як я па ка ха ла».

6.20 «Сту дэн ты Іnternatіonal». 
Се ры ял.
7.05 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».

7.25, 16.50 «Аў та па на ра ма».
7.50 Маст. фільм «Ня бач ны 
бок».
10.05 «Чыс тая пра ца».
11.00 «Вя лі кае сне дан не».
11.40 «Сал да ты 3». Се ры ял.
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40, 1.35 Дра ма «Са бор 
Па рыж скай Ба га ро дзі цы».
15.50 «Да ра гая пе ра да ча».
16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва ен ная тай на».
19.30 «Ты дзень».
20.25 Ме лад ра ма «Гіс то рыя 
пра нас».
22.05 «Зва ная вя чэ ра». Са-
мыя яр кія тыд ні.
23.55 «Маск ва. Дзень і ноч».

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду».
6.15 М/ф.
7.00 Маст. фільм «Якія спя-
ва юць пад даж джом».
9.05 «Ве да ем рус кую».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Ча му я?».
10.45 Се ры ял «Па на еха лі 
тут».
14.15 Маст. фільм «Улад».
16.15, 22.00 Се ры ял «Цы-
ган кі».
21.00 «Ра зам».
23.15 Маст. фільм «Рым скія 
ка ні ку лы».
1.30 Се ры ял «Бе лая ва ро-
на».
4.55 Маст. фільм «Вя сел ле».

7.00 «Па кой сме ху».
7.45 Маст. фільм «Уця каць 
нель га за гі нуць».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Сам са бе рэ жы сёр».
12.05 «Сме ха па на ра ма Яў ге-
на Пет ра ся на».
12.40 «Ра ніш няя пош та».
13.20 М/ф.
14.15 «Ку лі нар ная зор ка».
15.15 «Сак рэт яго ма ла до сці. 
Ка рэл Гот».
16.15 «Смя яц ца да зва ля ец-
ца».

18.05, 20.35 Маст. фільм 
«Адзін на ўсіх».

22.15 Маст. фільм «Зноў 
адзін на ўсіх».

6.10, 8.20 Се ры ял «Пляж».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сён-
ня.
8.55 «Доб ра там, дзе мы 
ёсць!».
9.20 «Ядзім до ма».
10.25 «Га лоў ная да ро га».
10.55 «Смерць ад пра сту-
ды».
11.55 «Дач ны ад каз».
13.20 «Спра ва цём ная».
14.15, 16.20 Се ры ял «Псеў-
да нім «Ал ба нец».
18.05 «След ства вя лі».
19.00 «Ак цэн ты».
19.35 «Чыс та сар дэч нае пры-
знан не».
20.20 Дэ тэк тыў «Мсці вец».
23.40 «Жыц цё як пес ня. Тац-
ця на Бу ла на ва».

9.00, 16.25, 18.55, 21.00 «На-
двор'е».
9.05, 15.40 Мульт па рад.
10.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
10.30, 13.30, 16.30, 20.55 
«Хат няя кра ма».
10.45, 23.00 «Хо бі TV».
11.35 Маст. фільм «У по шу-
ках стра ча на га каў чэ га».
13.40 Маст. фільм «Храм 
лё су».
17.00 Се ры ял «Ка лом ба».
18.45 «Не ве ра год ная ма гія».
19.00 Ме лад ра ма «Ар тыст».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Фан тас ты ка «Каў боі 
су праць пры шэль цаў»
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6.00 «PLAY».
7.30 М/ф «Смя ша ры кі».
8.00, 14.00 Се ры ял «Ера-
лаш».
9.00 Се ры ял «Ва ро ні ны».
10.00, 2.00 «Тур ба мік сер».
12.00 Се ры ял «Два баць кі і 
два сы ны».
13.30 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
14.30 «Руб лё ва—Бі ру лё ва».
15.30 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
16.00, 1.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
16.30 Ка ме дыя «Да спе хі Бо-
га 3: Мі сія За ды як».
19.00 «Ураль скія пель ме ні».
20.30 «Ле нін град скі Stand-up 
клуб».
21.30 Дра ма «За ва ёў ні кі 
хваль».
0.00 Скетч ком «Сту дэн ты».
0.30, 4.30 «Ла ві мо мант».
1.00 «Не рэ аль ная гіс то рыя».
5.00 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35, 0.00 «Да рос лыя дзе ці». 
Маст. фільм.
11.45 «Аляк сей Гры баў. Цу доў-
ная пра ста та». Дак. фільм.
12.25 «Се ва сто паль скія апо-
ве ды. Па да рож жа ў гіс то рыю 
з Іга рам За ла та віц кім». Дак. 
се ры ял. «Крым ская вай на 
1854».
13.10 У го нар Аляк сея Рыб ні-
ка ва. «Жы вая му зы ка эк ра-
на».
14.10 Кра і на пту шак. «Шы ка-
тан скія ва ро ны». Дак. фільм.
14.50 Krеmlіn Gаlа. Зор кі ба ле-
та ХХІ ста год дзя.
16.35 «Ды нас тыя без гры му».
17.25, 1.15 «Пеш шу...» Маск ва 
га тыч ная.
17.55 «80 га доў Ва сі лю Лі ва на-
ву. «Не ад праў ле нае пісь мо». 
Маст. фільм.
19.30 «Шу каль ні кі». «За гад ка-
выя на сель ні кі «Пло шчы Рэ-
ва лю цыі».

20.20 «Джэйн Эйр». Маст. 
фільм (Вя лі ка бры та нія — 
ЗША, 1970). Рэ жы сёр Д. Ман.
22.00 З ка лек цыі тэ ле ка на ла 
«Куль ту ра». Вя лі кая опе ра-
2014.
1.40 «Перш мы бы лі птуш ка-
мі». М/ф для да рос лых.

6.00, 12.00 «Да і пас ля...» з 
Ула дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1969. Паў тор ад 2011 го да.
7.10 Маст. фільм «Дні лёт-
ныя».
8.45 М/ф «Пра па ла са тае сла-
ня ня».
9.00, 3.00 «Мі ну лы час».
9.40, 11.30, 12.05, 17.25, 18.40, 
21.00, 23.20, 0.05, 2.45, 3.40, 
5.00 Му зыч ная на сталь гія.
10.00 «Кол ба ча су».
11.05 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ та 
бы ло даў но... Тэ ле ві зій ныя ме-
му а ры». Мі ха іл Жва нец кі. 2-я 
част ка. «Аў та парт рэт» — лі-
рыч ны ма на лог пісь мен ні ка.
13.10 Дак. фільм «Вель мі вас 
усіх люб лю».
14.45 М/с «Бо лек і Лё лек на 
ка ні ку лах».
15.00 «Быў час». 2009 год.
16.00 Маст. фільм «Гра кі».
18.00 «Аку лы пя ра». Вя ча слаў 
Бу ту саў. 1996 год.
19.10 «Дыс кжа кей». Фільм-
кан цэрт. 1987 год.
20.45 М/с «Бо лек і Лё лек на 
ка ні ку лах».
22.00 Маст. фільм «Жан чы ны 
жар ту юць усур' ёз».
0.00 «Прэс-экс прэс». 1995 
год.
1.00 Маст. фільм «Але ся».
2.20 М/ф «Пры го ды ма лы ша 
Гі па по».
4.00 «На ро джа ныя ў СССР».
5.30 «Гэ та бы ло ня даў на, гэ-
та бы ло даў но... Тэ ле ві зій ныя 
ме му а ры». Ле а нід Уцё саў. 2-я 
част ка.

3.00, 10.45, 20.00 Фут бол. Чэм-
пі я нат Еў ро пы (U-19).
4.00 Ба я выя мас тац твы. Су-
пер кам бат.
5.00 Бокс.

6.00, 2.15 WATTS.
7.00, 14.00, 18.30, 23.00 Ве ла-
спорт.
8.00, 18.45 Фех та ван не. Чэм-
пі я нат све ту.
9.30, 15.15, 2.30 Ве ла спорт. 
На цы я наль ны тур дэ Франс.
12.00 Лёг кая ат ле ты ка. Юнац кі 
чэм пі я нат све ту ІА АФ.
20.45 Фут бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы (U-19). Фі нал.
0.00 Су пер байк. Чэм пі я нат 
све ту.
1.30 Ра лі. ERC.
2.00 Аў та- і мо та спорт.

6.00, 9.50, 3.10 Се ры ял «Па-
кет ная здзел ка».
6.45 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 3».
8.15 Ме лад ра ма «Кра су ні».
10.15, 17.40, 22.00 Се ры ял 
«Бы лыя».
10.40 Ка ме дыя «Ка хан не ад 
усіх хва роб».
12.25 Ка ме дыя «Ву чань Дзю-
ка бю».
14.00, 19.55, 22.50, 0.50, 2.55, 
5.40 Скетч ком «Па між на мі».
14.20 Ка ме дыя «Кар сі ка нец».
16.00 Ка ме дыя «План Б».
18.25 Ка ме дыя «Спат кан не».
20.20 Ка ме дыя «Ця жар ны».
23.10 Ка ме дыя «Здзел ка».
1.15 Ме лад ра ма «Я ні ко лі не 
бу ду тва ёй».
4.00 Ме лад ра ма «Даю год».

6.00 М/ф.
10.20, 5.15 «Не рас кры тыя тай-
ны».
11.15 «Па нен ка і ку лі нар».
11.50, 1.55 Се ры ял «Ка мен-
ская».
15.35 «Сто пы тан няў да рос-
ла му».
16.25 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня».
17.50 «Без пад ма ну».
18.40 Дак. фільм «Праг насць 
больш чым жыц цё».
20.15 «До каз ві ны».
21.05 Тры лер «На мя жы».
23.00 «Асця рож на, мах ля-
ры!».
23.30 «Ча со ва да ступ ны».

0.25 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.40 Дра ма «Рэй».
9.20 Дра ма «Ма лень кія жан-
чы ны».
11.30 Дра ма «10 кро каў да 
пос пе ху».
13.00 Ка ме дыя «Міс Кан ге ні-
яль насць ІІ: вы дат ная і не бяс-
печ ная».
15.10 Фан тас ты ка «Га лод ныя 
гуль ні: І ўспых не по лы мя».
17.45 Дра ма «Прын цэ са Ма-
на ка».
20.00 Дра ма «Ма гія слоў: Гіс-
то рыя Дж. К. Роў лінг».
21.35 Дра ма «Са мая п'я ная 
акру га ў све це».
23.30 Ка ме дыя «Дом Хэ мін-
гу эй».
1.00 Ме лад ра ма «Даверся 
сяб рам».
2.30 Ка ме дыя «Флінт стоў-
ны».
4.05 Дра ма «Га ва на, я люб лю 
ця бе».

6.20 Ка ме дыя «З 8 са ка ві ка, 
муж чы ны!».
8.20 Дра ма «Гам лет ХХІ ста-
год дзе».
11.00 Мю зікл «Дзюй мо вач-
ка».
13.10 Ка ме дыя «Па ву лі цах ка-
мо ду ва дзі лі...».
14.30 Ка ме дыя «Два нац цаць 
ме ся цаў».
16.20 Дра ма «Дуб роў скі».
18.35 Дра ма «Weekend».
20.20 Фан тас ты ка «Цём ны 
свет: Раў на ва га».
22.00 Ка ме дыя «Лёг кі на ўспа-
мін».
23.30 Тры лер «Уцё кі».
1.50 Ка ме дыя «Ма ту лі».
3.50 Ка ме дыя «Двай ная згу-
ба».

6.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.50, 13.30 Гуль ні ро зу му.
7.15, 13.55 Па пу ляр ная на ву-
ка.

7.40, 10.10, 20.10, 0.20 Код не-
бяс пе кі.
8.30 На ву ка бу ду чы ні Сты ве на 
Хо кін га.
9.20 Зям ля з кос ма су.
11.00 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.
12.40 Больш чым фо ку сы.
14.20 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.
15.10 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
16.00 Пры ру чыць дра ко на.
16.50 Больш, чым ты ра на-
заўр.
17.40 Мі сія. Плу тон.
18.30 Кас міч нае па да рож жа 
«Хаб ла».
19.20 Кос мас. Пра мы эфір.
21.00, 1.10, 4.30 80-я. Дзе-
ся ці год дзе, якое ства ры ла 
нас.
21.50, 2.00, 5.15 90-я. Дзе-
ся ці год дзе, якое нас аб' яд-
на ла.
22.40, 2.50 Ха сель хоф су праць 
Бер лін скай сця ны.
23.30, 3.40 Дзён нік Ган ны 
Франк.

8.00 Га раж нае зо ла та.
8.50, 1.30 Што ў вас у га ра-
жы?
9.40, 18.00, 5.35 Па ляў ні чыя 
на скла ды.
10.30, 4.00 Аляс ка: апош няя 
мя жа.
11.20 Ін жы не рыя не маг чы ма-
га.
12.10, 3.10 Аляс ка: сям'я з ле-
су.
13.00 Вы жыць ра зам.
13.50 Бар на за каз.
14.40 Май стар па ства рэн ні 
ба сей наў.
15.30, 22.10 Ка та стро фа на 
ко лах.
16.20, 23.00 Гі ганц кія мя-
чы.
17.10, 23.50 Эфект Кар ба на-
ра.
20.30 Ле дзя ное зо ла та.
21.20 Да рож ныя каў боі.
0.40 Поў ны фар саж.
2.20 Вой ны за ма люс каў.
4.50 Як гэ та ўстро е на?
5.10 Як гэ та зроб ле на?
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або Ці ка выя фак ты ад 
бры тан скіх на ву коў цаў

Як сцвяр джае ін тэр нэт, бры-
тан скія на ву коў цы час ця ком 
зай ма юц ца вель мі па цеш ны мі 
рэ ча мі. Ча сам за да еш ся пы тан-
нем: ці то ва ўсім све це раз гор-
ну тая кам па нія па дыс крэ ды-
та цыі на ву коў цаў, ці то гэ тыя 
на ву коў цы — са мыя не за ня тыя 
лю дзі ў све це.

Бры тан скія на ву коў цы вы свет-
лі лі, што кач кі лю бяць дождж. На 
ад крыц цё та го, што ве дае кож ны 
сель скі жы хар, на ву коў цам спат рэ-
бі ла ся тры га ды і 300 ты сяч фун таў 
стэр лін гаў.

Ін шая гру па на ву коў цаў вы яві ла, 
што са ба кі па зя ха юць услед за сва і-
мі гас па да ра мі. Дзіў ная за леж насць 
аб умоў ле на каг ні тыў на-па во дзін скі мі 
ін стынк та мі са ба кі.

Су мніў ная ка рысць яшчэ ад на-
го да сле да ван ня, у пра цэ се яко га 
вы свет лі ла ся, што для вы ка нан ня 
скла да ных дзе ян няў кош кі звы чай на 
вы ка рыс тоў ва юць пра вую пя рэд нюю 
ла пу, а ка ты — ле вую. Зрэш ты, у 
ся рэд нім усе кош кі з'яў ля юц ца ам бі-
дэкс та ра мі (гэ та зна чыць, ад ноль ка-
ва доб ра ва ло да юць як пра вай, так і 
ле вай пя рэд ні мі ла па мі).

Так са ма бры тан скія на ву коў цы 
вы свет лі лі, што ся род му ра шак так-
са ма ёсць ашу кан цы і ка руп цы я не-
ры. Што, зрэш ты, ла гіч на, па коль кі 
му ра шы з'яў ля юц ца са цы яль ны мі 
на ся ко мы мі з жорст кай іе рар хіч най 
сіс тэ май ар га ні за цыі жыц ця.

Амаль за мі ла ван не вы клі-
кае ін шае ад крыц цё бры тан скіх 
даследчыкаў: яны вы свет лі лі, што 
дзе вяць з дзе ся ці лон дан скіх бо жых 
ка ро вак хва рэ юць на грыб ко вае ве-
не рыч нае за хвор ван не. Зрэш ты, ве-
не рыч ныя за хвор ван ні ў на ся ко мых 
но сяць лёг кі ха рак тар.

Ча ла век мо жа па мер ці ад су му 
— гэ та так са ма ад на з ня даў ніх за яў 
бры тан  цаў. Да кан ца да сле да ван ня 
пры клад на 40% пад до след ных, што 
цяр пе лі ад су му, па мер лі.

Быць круг лым вы дат ні кам не бяс-
печ на для псі хіч на га зда роўя. На дум-
ку бры тан скіх на ву коў цаў, школь ні кі, 
якія ма юць толь кі вы дат ныя ад зна кі, 
знач на час цей па ку ту юць на ма ні я-
каль на-дэ прэ сіў ны псі хоз, чым вуч ні 
з ся рэд няй па спя хо вас цю.

Бры тан скія на ву коў цы з Уні вер-
сі тэ та Кі ля пра вя лі экс пе ры мент, 
які да каз вае той факт, што ла ян ка 
і брыд ка слоўе могуць змян шаць фі-
зіч ны боль. Ну, пра гэ та ім на шы лю-
дзі маг лі б шмат рас ка заць.

У хо дзе ін ша га экс пе ры мен та 
вы свет лі ла ся, што ад усмеш кі ні-
ко му не ста но віц ца лепш. Дзіў на 
пры гэ тым тое, што до сле ды пра-
во дзі лі ся на ла ба ра тор ных слі ма-
ках і зме ях.

Баць кі сва рац ца на дзя цей за 
вы дум кі, а са мі ка жуць ня праў ду ў 
ся рэд нім 100 ра зоў на год, пад лі чы-
лі бры тан скія на ву коў цы. Зрэш ты, 
іс нуе і ін шае да сле да ван не, якое на-
гляд на дэ ман струе, што ў ся рэд нім 
су час ны ча ла век ка жа ня праў ду 3,5 
ра за за су ткі.
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