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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іларыёна, Сцяпана, 
Яўстрата.

К. Малгажаты, Міхаліны, 
Барыса, Генрыха, 
Макара, Міхала.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.20 20.03 13.43

Вi цебск — 6.07 19.55 13.48

Ма гi лёў — 6.10 19.53 13.43

Го мель — 6.09 19.47 13.38

Гродна — 6.35 20.17 13.42

Брэст — 6.39 20.15 13.36

Месяц
Поўня 8 красавіка.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
Аса бiс тае жыц цё так са-

ма бы вае па ла са тае — то 

блан дзiн ка, то бру нет ка.

Кла сiч ны прык лад тра гiч-

на га раз ла ду ду шы 

i це ла — гэ та ка лi 

ду ша про сiць пi ва, 

а ныр кi — мi не-

ралку.

За кон за ха ван-

ня жа но ча га ро зу-

му: чым дзяў чы-

на пры га жэй шая, 

тым час цей ёй 

трэ ба да каз ваць, 

што яна не дур-

ная.

Ка лi хо ча це ес цi 

менш, то га та ваць 

трэ ба смач на i доў-

га. Не ад цяг вац ца 

на пе ра ку сы, ста-

ран на сер вi ра ваць 

стол. Так вы з'яс це 

менш.

Руб ры ка «Зна ём ствы»: 

«Ка лi вам сум на i вы са-

мот ны, сiм па тыч ная жан-

чы на з ча тыр ма дзець мi 

зро бiць вам ве се ла».
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

10 КРА СА ВІ КА

1900 год — на ра-

дзіў ся Гаў ры іл 

Іва на віч Га рэц кі, бе ла рус кі 

ву чо ны-ге о лаг, ге ог раф, эка-

на міст, ста тыс тык, дэ мог раф, 

гра мад скі дзе яч, за сна валь нік 

са вец кай шко лы па леа па та ло гіі і бе ла рус кай 

шко лы да след чы каў ант ра па ге ну, ака дэ мік 

НАН Бе ла ру сі, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла-

ру сі, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР (1971) 

і Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1986).

1940 год — на ра дзіў ся Ба рыс Аляк се е віч Крэ пак, бе ла-

рус кі мас тацт ва знаў ца, мас тац кі кры тык, жур на ліст, 

за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі, лаў рэ ат прэ міі Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае ад ра джэн не» (1998, 1999).

1980 год — на ра дзі ла ся Іры на Ва лер' еў на Іль ян ко ва, бе-

ла рус кая спарт смен ка (гім нас ты ка мас тац кая, гру-

па выя прак ты ка ван ні), май стар спор ту Бе ла ру сі (1995), май стар 

спор ту Бе ла ру сі між на род на га кла са (1997), за слу жа ны май стар 

спор ту Бе ла ру сі (1998).

2000 год — Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад пі саў Указ «Аб ад аб рэ нні Ра мач най 

кан вен цыі Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый аб змя нен ні клі ма ту».

1710 год — у Анг ліі ўсту піў у сі лу пер шы 

ў све це за кон аб аў тар скім пра ве.

1895 год — на ра дзіў ся Усе ва лад Аляк-

санд ра віч Раж-

дзест вен скі, рус кі па эт, пе ра-

клад чык.

1915 год — ба рон П'ер дэ Ку бер тэн 

пад пі саў з му ні цы па лі тэ там го-

ра да Ла за ны (Швей ца рыя) па гад нен не, якое 

пра ду гледж вае ства рэн не ў гэ тым го ра дзе рэ-

зі дэн цыі Між на род на га алім пій ска га ка мі тэ та 

(МАК).

1935 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Анд рэ-

е віч Кась ян, ма ну аль ны тэ ра пеўт, які пра сла віў ся 

ўлас най уні каль най ме то ды кай. На род ны ўрач СССР (1990), за-

слу жа ны ўрач Укра і ны.

2010 год — прэ зі дэнц кі авія лай нер Ту-154М Па вет ра ных 

сіл Поль шчы пры за хо дзе на па сад ку на аэ ра дром 

Сма ленск-Паў ноч ны па цяр пеў кру шэн не. За гі ну лі ўсе 96 ча ла век, 

якія бы лі на яго бор це. Ся род іх — прэ зі дэнт Поль шчы Лех Ка-

чынь скі і яго жон ка, а так са ма вя до мыя поль скія па лі ты кі, амаль 

усё вы шэй шае ва ен нае ка ман да ван не, гра мад скія і рэ лі гій ныя 

дзея чы.

АР ТУР ША ПЭН ГАЎ ЭР:

«Ся рэд нi ча ла век за кла по ча ны тым, як бы яму 

зба вiць час, ча ла век жа та ле на вi ты — iмк нец ца яго 

ска рыс таць».

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

Вер шы — Ула дзі мір ДУ БОЎ КА,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

1. Ноч на пла ка лі бя ро зы,

на шу меў ча рот.

На дыш ла лі ло вай кро зай,

ста ла над га рой.

Пры пеў 2 ра зы:

Раз лі лі ся, раз ві лі ся

во кал ту ма ны.

І на квет ках, і на ліс ці

ўсё яны, яны...

2. Струн кра нае ці хі ве цер,

до ля ў іх мая.

Ты пра вош та сніш у вец ці,
квет ка лю бая?

Пры пеў 2 ра зы.

3. Ані сло ва, ані гу ку
не чут но ў ад каз.
Шле зя зю ля — «Ку-ку, ку-ку»
ў за сму чо ны час...

Пры пеў 2 ра зы.

4. Не ма гу рас ка заць я пра тое,
Што ля сэр ца і ў сэр цы ма ім.
Я не знаю даў но су па кою,
А ці вар та ка го ма ліць.

Пры пеў 2 ра зы.

РАЗ ЛІ ЛІ СЯ 
ТУ МА НЫ

Ула дзі мір Ду боў ка (15.07.1900 — 20.03.1975) — вы біт ны бе ла рус кі па-

эт, пра за ік, пе ра клад чык, кры тык. Аў тар збор ні каў вер шаў «Стро ма», 

«Трыс цё», «Credo», «На ля», «Па лес кая рап со дыя», а так са ма па эм, 

апо вес цяў, кні жак вер ша ва ных ка зак для дзя цей і інш. Браў ак тыў ны 

ўдзел у бе ла рус кім лі та ра тур ным ру ху. Быў чле нам лі таб' яд нан няў 

«Ма лад няк», «Уз вы шша». У 1930-я — 1950-я га ды быў не ад на ра зо ва 

арыш та ва ны за гра мад скую і лі та ра тур ную дзей насць і аб ве шча ны 

во ра гам на ро да. Пра вёў ка ля 27 га доў у тур мах і вы гнан ні. Кан чат ко ва 

рэ абі лі та ва ны ў 1957 го дзе.

Сё ле та ад зна ча ец ца 120-га до вы юбі лей з дня на ра джэн ня Ула дзі мі ра 

Ду боў кі.

Пры ём ная кам па нiя — 2020Пры ём ная кам па нiя — 2020

З ак цэн там на сфе ру IТ
У Го мель скiм дзяр жаў ным унi вер сi тэ-

це iмя Ф. Ска ры ны з'я вяц ца но выя спе-

цыяль  нас цi. Сё ле та ад ра зу тры фа куль тэ-

ты збi ра юц ца пра па на ваць абi ту ры ен там 

но выя кi рун кi пад рых тоў кi.

Так, на фа куль тэ це ма тэ ма ты кi i тэх на ло гiй пра-

гра ма ван ня з'я вiц ца спе цы яль насць «Пры клад ная 

iн фар ма ты ка (пра грам нае за бес пя чэн не кам п'ю-

тар ных сiс тэм) са спе цы я лi за цы яй «Муль ты ме дый-

ныя сiс тэ мы i iн тэр нэт-пра гра ма ван не». Па трэ ба 

рэ гi я наль на га рын ку пра цы ў вы со ка ква лi фi ка ва-

ных спе цы я лiс тах па су час ных iн фар ма цый ных 

тэх на ло гi ях за ста ец ца вель мi вы со кай. Кам па-

нi ям па тра бу юц ца су пра цоў нi кi, якiя дас ка на ла 

ве да юць апе ра цый ныя сiс тэ мы, пад рых та ва ныя 

да рас пра цоў кi пра грам на га за бес пя чэн ня з вы ка-

ры стан нем моў пра гра ма ван ня роз ных уз роў няў. 

Вы пуск нi кi ў перс пек ты ве змо гуць за явiць пра 

ся бе як пра ек цi роў шчы кi iн фар ма цый ных сiс тэм, 

ме не джа ры пра грам ных пра ек таў, спе цы я лiс ты па 

тэс цi ра ван нi пра грам ных пра дук таў, вы клад чы кi ў 

сфе ры iн фар ма цый ных тэх на ло гiй.

На гiс та рыч ным фа куль тэ це Го мель ска-

га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та сё ле та аб вес цяць 

пер шы на бор на спе цы яль насць «Лiнг вiс тыч нае 

за бес пя чэн не мiж куль тур ных ка му нi ка цый (мiж-

на род ны ту рызм)». У пра цэ се на ву чан ня бу ду чыя 

спе цы я лiс ты атры ма юць глы бо кiя ве ды ў га лi не 

ту рыз му i за меж ных моў (анг лiй скай, ня мец кай), 

iм пры сво яць ква лi фi ка цыю «Спе цы я лiст па мiж-

куль тур ных ка му нi ка цы ях. Пе ра клад чык-рэ фе-

рэнт (анг лiй ская i ня мец кая мо вы)». На бы тыя 

ве ды i на вы кi да зво ляць iм пра соў ваць iн та рэ сы 

ай чын на га бiз не су на за меж ным рын ку.

Фi ла ла гiч ны фа куль тэт ад крые на бор на спе-

цы яль насць «Бе ла рус кая мо ва i лi та ра ту ра. За-

меж ная мо ва (анг лiй ская)». Асноў най за да чай 

гэ та га кi рун ку з'яў ля ец ца пад рых тоў ка спе цы я лiс-

таў, якiя ва ло да юць гу ма нi тар ны мi тэх на ло гi я мi ў 

сфе ры ка му нi ка цыi i вы кла дан ня, фар мi ра ван не 

ў iх ка му нi ка тыў ных ве даў i ўмен няў у га лi не мiж-

асо бас на га i са цы яль на га ўза е ма дзе ян ня. Важ-

ны для абi ту ры ен таў ню анс: пры па ступ лен нi на 

гэ ту спе цы яль насць за хоў ва юц ца льго ты, якiя 

дзей нi ча юць пры па ступ лен нi на пе да га гiч ныя 

спе цы яль нас цi.

Па ўсiх но вых спе цы яль нас цях пра ду гле джа на 

дзён ная фор ма на ву чан ня.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.


