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Іна ва цыі ў аду ка цыіІна ва цыі ў аду ка цыі

Ім ёныІм ёны

Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй

НА «КА РОТ КАЙ НА ЗЕ» 
З АР ХІ МЕ ДАМ
Ён бы вель мі па зайз дрос ціў 

су час ным ме та дам вы кла дан ня фі зі кі

ПУ ЦЯ ВОД НЫ 
ГО ЛАС ВАК ЗА ЛА

Хто на ім пра цуе дык та рам
Ці за дум ва лі ся вы, хто про сіць 

Пе цю па ды сці да ма мы, 

якая ча кае яго ка ля кас, 

і па пя рэдж вае, што цяг нік 

на Брэст за трым лі ва ец ца? 

Але на СТРЭЖ — ад на 

з вась мі дык та раў стан цыі 

Мінск-Па са жыр скі. Мы 

рас пы та лі яе, ка го бя руць 

на та кую ра бо ту, коль кі аб' яў 

за дзень да во дзіц ца чы таць 

і ці мож на ра біць 

у мік ра фон за ўва гі па са жы рам.
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— Хлоп цы, па дзя лі це ся, як вы прый шлі да му зы кі і 

з ча го ўсё па ча ло ся?

Дзміт рый ХА ЛЯЎ КІН (Д. Х.): — У на шым дзя цін стве 

ін тэр нэ ту не бы ло, ад па вед на вы браць, якую му зы ку слу-

хаць, мож на бы ло толь кі з тых ка сет, якія ля жа лі до ма, ці 

з та го, што па каз ва лі па тэ ле ві за ры. У баць кі бы ла, як я 

ця пер ра зу мею, цу доў ная пад бор ка кла січ ных рок-гур тоў 

на кшталт Deep Purple, Queen, Pіnk Floyd, Scorpіons і г. д. 

Іх я і слу хаў. У 14 га доў ад па чы ваў у лет ні ку, а там хло пец 

за хап ляў ся гуртом Metallіca. І я ўсю зме ну чуў яе фо нам 

так са ма. Моц на за кра ну ла. З та го мо ман ту па ча ло ся за-

хап лен не гэ тым гур том і паз ней «цяж кай» му зы кай у цэ-

лым. За слух ва лі ся да «дзі рак» усе аль бо мы, па ты ся чы 

ра зоў пе ра гля да лі ся ві дэа, якія ўда ва ла ся знай сці. Пры чым 

гле дзя чы ві дэа ці слу ха ю чы іх му зы ку, я ча мусь ці заў сё ды 

ра зу меў, як яна вы кон ва ец ца на ба ра ба нах. Да та го ж ака-

за ла ся, што я на ра дзіў ся ў адзін дзень з Лар сам Уль ры хам 

— ба ра бан шчы кам Metallіca. Гэ та знак, па ду маў та ды я. У 

той жа час бы ло вы ра ша на, што не аб ход на ства раць свой 

гурт і ста на віц ца зна ка мі ты мі. 

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)
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Дык тар ская — гэ та не вя лі кі ка бі нет 

на дру гім па вер се вак за ла. Сце ны аб-

шы ты гу ка іза ля цый ны мі па нэ ля мі — 

каб не бы ло рэ ха і не фа ні ла.

На ста ле пе рад Але най — кам п'ю-

тар з рас кла дам цяг ні коў, пульт з мік-

ра фо нам і ча ты ры тэ ле фо ны. Адзін — 

унут ры стан цый ны, дру гі — га рад скі, 

па трэ цім па ве дам ля юць, на якія пу ці 

пры едуць цяг ні кі.

— А гэ ты, — па каз вае су раз моў ні ца 

на чац вёр ты тэ ле фон — для су вя зі са 

стан цы яй Ін сты тут куль ту ры. Ба чы це 

ноў тбук? Мы ўклю ча ем аб' явы і для іх.

Баць кі Але ны так са ма пра ца ва лі на чы-

гун цы. Ма ма — пры ёмаз дат чы кам, та та — 

спа чат ку на чаль ні кам стан цыі, по тым дзя-

жур ным па ад дзя лен ні. Ча му дач ка пай шла 

па іх сля дах?

— Мне па да ба ец ца пра ца ваць у вя лі кай 

ар га ні за цыі, тут ста біль насць, — тлу ма-

чыць яна.

Ка лі Але на па сту па ла ў про філь нае 

ву чы лі шча (ця пе раш ні Мін скі дзяр жаў ны 

пра фе сій на-тэх ніч ны ка ледж чы гу нач на га 

транс пар ту імя Юш ке ві ча), ду ма ла пад ацца 

ў пра вад ні кі. Але не прай шла ка мі сію па 

зро ку, та му аб ра ла спе цы яль насць бі лет-

на га ка сі ра. Пас ля за кан чэн ня ву чо бы пра-

ца ва ла ў да ве дач ным бю ро, а га доў сем 

та му ста ла дык та рам.

— Ад мыс ло вых кур саў у нас ня ма — усё 

асвой ва ем на мес цы. Я па чы на ла пад мен-

най — вы хо дзі ла на ра бо ту за тых, хто ў 

вод пус ку, хва рэе. Доб ра па мя таю сваю 

пер шую аб' яву. Я за бы ла ся, як пра віль на 

ка заць, вой кну ла і ад клю чы ла ся, — усмі ха-

ец ца дык тар. — Са мым скла да ным ака за-

ла ся пе ра адо лець са рам лі васць.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Фі зі ка — тра ды цый на са мая скла да ная для абі ту ры ен таў дыс цып лі на на ЦТ з 

са мы мі ніз кі мі ся рэд ні мі ба ла мі. Элект ра ста ты ка, тэр ма ды на мі ка, асно вы МКТ, 

за ко ны за ха ван ня, ме ха ніч ныя хі стан ні і хва лі, оп ты ка, кі не ма ты ка, кван та вая 

ме ха ні ка... На ват у ча ла ве ка, які даў но скон чыў шко лу, ус па мі ны пра гэ ты 

прад мет ня рэд ка вы клі ка юць дум кі на кшталт «дзя куй бо гу, што ўсё гэ та ўжо 

ў мі ну лым»... Але на стаў ні кам ап ты міз му не зай маць. «Прос та не ву чы фі зі ку 

ў шко ле і ўсё тваё жыц цё бу дзе на поў не на цу да мі і ча раў ніц твам», — смя юц ца 

яны. Ча му кры ніч ная ва да не за мяр зае зі мой? Што агуль на га мае кос мас з 

па тэль няй? Ці мож на зра біць так, каб ва да кі пе ла толь кі ў па ло ве па су дзі ны? 

Ча му вы со ка ў га рах вы ві хі ў лю дзей ад бы ва юц ца час цей, чым уні зе? Ці 

маг чы ма зра біць, каб це ла ру ха ла ся бяс кон ца? Як пра цу юць на шы ма біль ныя 

тэ ле фо ны? Зда ва ла ся б, 

эле мен тар ныя пы тан ні, але 

ці змаг лі б вы даць на іх хут кі 

ад каз?

«Фі зі кі ба яц ца бяс кон цас ці, а 

ма тэ ма ты кі яе аба гаў ля юць, 

пры кож ным вы пад ку ка жуць: 

«Да вай це раз гле дзім бяс кон цае 

мност ва...» Ма тэ ма ты кі 

ка жуць: «Да вай це возь мем 

па ра ле лаг рам». Фі зі кі: 

«А дзе мы яго возь мем? Нам 

усё трэ ба па ма цаць ру ка мі», — 

жар туе за гад чык ка фед ры 

фі зі кі Лі цэя БДУ Ле а нід 

МАР КО ВІЧ. Трэ ба за ўва жыць, 

што тут з фі зі кай сяб ру юць 

усе — і пры хіль ні кі дак лад ных 

на вук, і «лі ры кі». І з 

за дан ня мі цэнт ра лі за ва на га 

тэс ці ра ван ня лі цэ іс ты ня дрэн на 

спраў ля юц ца. Каб да ве дац ца, 

як гэ та ўда ец ца пе да го гам 

лі цэя, мы на кі ра ва лі ся ў 

на ву чаль ную ўста но ву...

(Заканчэнне 

на 2-й стар. «ЧЗ».)

Ігар Ва рак са і Ле а нід Мар ко віч: 
«Су час ныя ін фар ма цый ныя рэ сур сы 

па стаў ле ны на служ бу ка фед ры фі зі кі і лі цэ іс там».

«Мы ства ра ем «Мы ства ра ем 
бе ла рус кі рок»бе ла рус кі рок»

NІZKІZ:

Прад стаў ля ем чы та чам «Чыр вон кі. Чыр во най зме ны» су час ны бе ла рус кі 

рок-гурт Nіzkіz, які апош нім ча сам стаў па пу ляр ны не толь кі ў ся бе на ра дзі-

ме, але і ў за меж жы. Хлоп цы ад ноль ка ва цу доў на спя ва юць на дзвюх мо-

вах — бе ла рус кай і рус кай, ак тыў на вы сту па юць на буй ных фес ты валь ных 

пля цоў ках, кож ны іх вы хад на сцэ ну су пра ва джа ец ца анш ла гам. Яны не 

пе ра ста юць ак тыў на гаст ра ля ваць і вы пус каць но выя сін глы, а бі ле ты на іх 

рас куп ля юц ца за ме сяц да кан цэр таў. Та кія пес ні, як «Guantanama», «Лі ры-

ка», «Люс тэр ка», «Не бяс печ на», «Сі ноп тык», «Ін тра верт» ды ін шыя для пры-

хіль ні каў аль тэр на тыў на га мэй нстры му (а ме на ві та так час та лю біць вы зна-

чаць жанр сва ёй му зы кі гурт) даў но вя до мыя, і тых, у ка го пес нят вор часць 

ма ла дых му зы кан таў вы клі кае ці ка васць, ста но віц ца ўсё больш. Між ін шым, 

у кан цы 2018-га ма гі лёў скі ка лек тыў быў пры зна ны най леп шым гур том го да 

ў што га до вай прэ міі му зыч на га пар та ла TuzіnFM «Ге роі го да», а вы пу шча ны 

не так даў но кліп на пес ню «Не бяс печ на» б'е ўсе рэ кор ды па пра гля дах 

на YouTube.

Аб сак рэ тах пос пе ху ка лек ты ву мы спы та лі ва ўдзель ні каў гур та, ро ке раў 

ба ра бан шчы ка Дзміт рыя ХА ЛЯЎ КІ НА і гі та рыс та Ле а ні да НЕ СЦЯ РУ КА. 

А яшчэ да ве да лі ся, чым яны зай ма юц ца акра мя му зы кі, па га ва ры лі пра тое, 

як лет нік мо жа да па маг чы стаць ар тыс там і ча му ў Ра сіі ра зу ме юць бе ла-

рус кую мо ву — пра ўсё гэ та чы тай це да лей у на шым ін тэр в'ю.


