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Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Яшчэ ад на спра ва — кра дзеж 
у буй ным па ме ры. Двое па цяр пе лых 
вяр та лі ся з Ра сіі. Ха це лі там ку піць 
ма шы ну — адзін дру го му пра па на-
ваў свае па слу гі ў по шу ку. Ма шы ну 
не вы бра лі, пры еха лі ў Ба ра на ві чы, 
па кі ну лі гро шы ў аў та ма бі лі, дзве ры 
не за чы ні лі і сыш лі. Як вы нік — знік-
нен не дзевяці ты сяч до ла раў. Ста лі 
вы свят ляць звест кі пра асо бы па цяр-
пе лых. Адзін з іх быў асу джа ны за 
за бой ства на 12 га доў, вый шаў па ру 
ме ся цаў та му. Але ён сцвяр джаў, што 
з гэ тай жа ма шы ны так са ма пра па-
лі і яго 600 до ла раў. Кан фіс ка ва лі 
ма біль ны тэ ле фон, цал кам раз бі ты, 
ад пра ві лі на экс пер ты зу. Вы свет лі-
ла ся, што ў апа ра це ме ла ся функ-
цыя аў та за пі су тэ ле фон ных раз моў. 

Па іх ста ла зра зу ме ла, 
што па цяр пе лы — зу-
сім і не па цяр пе лы. 
Са сва і мі са ўдзель ні ка-
мі ён дамаў ляў ся, што 
вый дзе з ма шы ны, а 
дзве ры не за чы ніць, — 
пры га даў су раз моў ца.

У воль ны час Ігар ра-
зам з ма ла дой жон кай 
зай ма ец ца спор там.

— Сам я даў но, яшчэ 
са шко лы, за ха піў ся ва-
лей бо лам, ця пер гу ляю 
ў ка ман дзе След ча га 
ка мі тэ та па Брэсц кай 
воб лас ці. Ка неш не, 
воль на га ча су ня шмат, 
але ста ра ем ся ў вы-
хад ныя дні і пла ваць, 
і ў спарт за лу ха дзіць. 
Час ад ча су — у кі но, 
да баць коў у гос ці за яз-
джа ем. З бу ду чай жон-
кай па зна ё міў ся, ка лі 
ўжо стаў пра ца ваць у 
След чым ка мі тэ це. Да-
рэ чы, гэ та вель мі важ-

на. Ве даю, ін шым не над та па да ба-
ец ца, ка лі муж па ста ян на на ра бо це, 
за трым лі ва ец ца. А мая ве да ла, на 
што іш ла, і што пра ца ў мя не ня прос-
тая, — кан ста туе Ігар.

— Быць след чым — гэ та...
— Хут ка мыс ліць, пры трым лі вац-

ца пра фе сій ных прын цы паў, быць 
стрэ саў стой лі вым, умець пры маць 
ар гу мен та ва ныя ра шэн ні і браць на 
ся бе ад каз насць. Та му што ме на ві та 
след чы вы ра шае, ці бу дзе ха дзіць 
ча ла век пад пад піс кай аб ня вы ез дзе 
або бу дзе ўзя ты пад вар ту...

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 
фо та аў та ра.

begunkova@zviazda.by

Мінск — Ба ра на ві чы — Мінск.

«След чым вы ра шыў быць 
з дзя цін ства»

Аб лас ны этап рэс пуб лі кан ска га кон-
кур су «100 ідэй для Бе ла ру сі» ад быў-
ся ў чар го вым па лі ку рэ гі ё не — на 
Брэст чы не. Яго ўдзель ні ка мі ста лі 
50 най леп шых пра ек таў з роз ных ра ё-
наў воб лас ці. Яны бы лі прэ зен та ва ны 
на вы ста ве, якая прай шла ў Брэсц кім 
на ву ко ва-тэх на ла гіч ным пар ку.

З агуль най коль кас ці па ло ва пра ек таў бы ла прад стаў ле на ў на мі-
на цыі «Са цы яль ная сфе ра». Ма ла дзёж ны ла гер між куль тур ных ка-
му ні ка цый «Скры жа ван не ля Бу га» пры ду ма лі пе да го гі Да ма чаў скай 
ся рэд няй шко лы — на стаў нік гіс то рыі і вы яў лен ча га мас тац тва Кі рыл 
Гаў ры лен ка і на мес нік ды рэк та ра па вы ха ваў чай ра бо це Тац ця на 
Сі ня ўская. Тут жа быў вы стаў ле ны шэ раг пра ек таў даб ра чын най на кі-
ра ва нас ці і пра ек таў па ства рэн ні му зе яў — вір ту аль ных і рэ аль ных.

Пра ек ты «Элект ра скар бон ка» і «Ла зер ны гра вёр» прад ста віў на 
вы ста ве Алег Сай, ву чань 9-га кла са СШ № 4 г. Брэс та. Элект ра скар-
бон ка здоль ная лі чыць ма не ты з да па мо гай са ма роб на га дат чы ка, 
які бу дзе рас па зна ваць іх па ме ры яго за крыц ця ма нет кай. Та кая 
элект ра скар бон ка здоль ная пад ліч ваць вы руч ку з аў та ма таў.

У сфе ры энер ге ты кі і энер га эфек тыў нас ці бы лі прэ зен та ва ны 
пра ек ты: «Энер гія вен ты ля цый ных шах таў ацяп ляль ных кат лоў» 

(аў тар Іван Цым ба ліст, ву чань 10-га кла са СШ № 3 г. Сто лі на), 

«Ма дэр ні за цыя кі ра ван ня асвят лен ня ва ўмы валь нях ін тэр на та» 

(аў тар Яў ген Даб ра лін скі, на ву чэ нец пер ша га кур са спе цы яль нас ці 

«ман таж і экс плу а та цыя элект ра аб ста ля ван ня» Бе ла азер ска га пра-

фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа), «За рад нае ўстрой ства для ма біль на га 

тэ ле фо на на со неч ных ба та рэ ях» (аў тар Аляк сандр Ман цэ віч, ву чань 

9-га кла са Но ва па пін скай СШ Дра гі чын ска га ра ё на).

«Ма ра на ва сель ца (МН-3)» — гэ ты пра ект Мі ка лая Лу ка шэ ві ча, 

на ву чэн ца трэ ця га кур са спе цы яль нас ці «элект ра ман цёр па ра мон-

це і аб слу гоў ван ні элект ра аб ста ля ван ня, звар шчык руч ной звар кі» 

Лу ні нец ка га дзяр жаў на га по лі тэх ніч на га пра фе сій на-тэх ніч на га ка-

ле джа, быў прад стаў ле ны ў на мі на цыі «Бяс пе ка жыц ця дзей нас ці 

і аба ра на здоль нас ці». Пры бор да зва ляе вы явіць не толь кі мес цы 

на яў нас ці ад кры тай пра вод кі, але і мес цы па шко джан няў, аб ры ву 

то ка вод ных жыл пра ва доў і ка бе ляў.

Пра ект «QFіх — сіс тэ ма для аб слу гоў ван ня аў та ма бі ляў» быў 
пад рых та ва ны гру пай сту дэн таў Па лес ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-
та — Сяр ге ем Млын чы кам, Вік та рам Ля не ві чам, Яў ге нам Кузь мі чом, 
Яра сла вам Ліп скім. Яго за да ча — аў та ма ты за ваць пра цэс уза е ма-
дзе ян ня аў та сэр ві саў і аў та ўла даль ні каў.

Най леп шыя пра ек ты бу дуць прад стаў ляць Брэст чы ну на рэс пуб-
лі кан скай вы ста ве «100 ідэй для Бе ла ру сі». А ўво гу ле ўсе яны пас-
ля да пра цоў кі з улі кам за ўваг увой дуць у банк ма ла дзёж ных ідэй, 
які бу дзе раз ме шча ны на ін тэр нэт-рэ сур сах аб лас ной ар га ні за цыі 
БРСМ, а так са ма прэ зен та ва ны ўсім за ці каў ле ным у сфе ры аду ка цыі, 
ме ды цы ны, сек та ра эка но мі кі і пры ват на га біз не су.

Як пла ну ец ца, да кан ца ме ся ца ана ла гіч ныя аб лас ныя вы ста вы 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су «100 ідэй для Бе ла ру сі» прой дуць так-
са ма на Го мель шчы не і Мін шчы не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Мі ха і лу ВА ГУ за раз 20 га доў, 
ён за кан чвае Бе ла рус кі на-
цыя наль ны тэх ніч ны ўні вер сі-
тэт. Хло пец ужо які год пра цуе 
над сва ім пра ек там пад наз вай 
HardEnergy. Што гэ та та кое? 
Ні мно га ні ма ла ён пры ду маў 
кры ні цу... бяс кон цай энер гіі.

— Яшчэ ка лі я ву чыў ся ў гім на зіі 
ў Го ме лі, зай маў ся ў мяс цо вым Па-

ла цы твор час ці дзя цей і мо ла дзі, — 

ка жа су раз моў ца. — Рас пра цоў ваў 

гуль ні і пра гра мы роз на га кштал ту, 

удзель ні чаў з імі ў кон кур сах і час та 

вый гра ваў. Тра піў у Банк та ле на ві-

тай мо ла дзі. Што гэ та бы лі за пра-
ек ты? Са мы ці ка вы — пра гра ма па 
на ву чан ні дзя цей анг лій скай мо ве ў 
гуль ня вой фор ме.

Для вуч ня стар шых кла саў тая 
ра бо та бы ла вы ка на на на вель мі 
вы со кім уз роў ні, та му не ўсе чле ны 
жу ры па ве ры лі ў тое, што Мі ха іл 
са ма стой на яе рэа лі за ваў. Ад нак 
ка лі яны па ча лі за да ваць кан крэт-
ныя пы тан ні, су мнен ні ад па лі.

Ця пе раш ні пра ект сту дэн та 
HardEnergy ўяў ляе са бой пры ла-
ду для за рад кі роз ных дэ вай саў 
без пад клю чэн ня да элект ра сет кі. 
«Як з'я ві ла ся ідэя? Ка лі, як і ўсе, 

па чаў су ты кац ца з праб ле май 
сіл ка ван ня ма біль на га тэ ле фо на. 
Яшчэ не каль кі га доў та му я па чы-
наў зай мац ца біз не сам і зра зу меў: 
са мы леп шы ва ры янт — ка лі ты 
вы раб ля еш і пра да еш. На зва ная 
праб ле ма ака за ла ся гла баль най, 
бо тэ ле фо ны ёсць ва ўсіх, та му я 
па спра ба ваў яе вы ра шыць», — ус-
па мі нае Мі ха іл.

Вы на ход ніц тва ўяў ляе са бой 
шар, які лёг ка змя шча ец ца ў ру-
цэ. «Я вы ву чаў роз ныя ру ха ві кі і 
зра зу меў, што для на за па шван ня 
энер гіі трэ ба неш та кам пакт нае, та-
му звяр нуў ся да трэ на жо раў. Вы-
бар вы паў на powerball — кіс це вы 
трэ на жор, які быў ство ра ны яшчэ 
ў 1980-я га ды на асно ве гі рас ко па. 
Пры дас ка на лым вы ву чэн ні зра зу-
меў, што ка лі ма дэр ні за ваць ме-
ха нізм кру чэн ня, то з гэ та га мо жа 
неш та атры мац ца», — ка жа хло-
пец.

Унут ры ша ра зна хо дзіц ца ме та-
ліч ны ро тар, які кру ціц ца з хут касцю 
да 5000 аба ро таў у хві лі ну. Па сут-
нас ці, гэ та ру ха вік, які вы пра цоў-
вае энер гію, ка лі ча ла век кру ціць 
у ру цэ шар. Энер гія на за па шва ец ца 
ўнут ры пры ла ды, а мо жа і ад ра зу 
пе ра да вац ца на тэ ле фон, ка лі ён 

пад клю ча ны 
праз USB-вы-
хад. Па сут-
нас ці, гэ та гіб рыд трэ на жо ра і пар-
та тыў най за рад най пры ла ды. Ток 
у пры ла дзе та кі ж, як і ў ра зет цы. 
Ін шы мі сло ва мі, ка лі ад на ча со ва 
пад клю чыць два тэ ле фо ны — але 
адзін ад ра зет кі, а дру гі ад вы на ход-

ніц тва на ша га су раз моў цы, — то 

за ра джац ца яны бу дуць з ад ноль-

ка вай хут ка сцю.

Вя до ма, ана ла гі та кой пры ла-

ды ёсць, па цвяр джае Мі ха іл. «Але 

ня хай хто-не будзь гэ та зро біць. 

Ідэя — толь кі ад на со тая пра цэн та 

ўся го пра ек та, а 99 пра цэн таў — 

рэа лі за цыя», — пад крэс лі вае сту-

дэнт.

Мі ха іл рас ка заў, што, акра мя 

пра цы сем дзён у ты дзень, на 

пра ект бы лі не аб ход ныя гро шы. 

З гэ тай мэ тай ён вы ра шыў звяр-

нуц ца да краў дфан дын га вых пля-

цо вак.

— Ліч ба са бра ных срод каў па-

ста ян на рас це, ця пер яна скла дае 
кры ху больш за 120 ты сяч до ла-
раў, — ка жа хло пец. — Але прын-
цып пля цо вак та кі: лю дзі, якія пе ра-
вя лі нам гро шы, па він ны атры маць 

пра дукт. Та му нам прый дзец ца ад-
пра віць 1,5—2 ты ся чы асоб ні каў 
пры ла ды.

Ця пер ка ман да пра ек та, у якой 
на ліч ва ец ца ка ля 10 ча ла век у 
шта це, пра цуе над вы твор час цю. 
«Мы пла ну ем, што ўсе дэ та лі бу-
дуць пры хо дзіць з роз ных мес цаў, 
а збор ка ад бы вац ца ў нас, — да дае 
Мі ха іл. — Маг чы ма, ка лі пач нём 
про да жы, па мя ня ец ца і ме ха нізм».

У ка ман ды пра ек та ня ма-
ла ідэй, як раз ві ваць пры ла ду. 
Як ва ры янт — пра ца ваць у сфе-

ры эка ла гіч ных дэ вай саў-ге не ра-
та раў і па шы рыць лі ней ку. Да рэ-
чы, акра мя за рад на га ўстрой ства 
пры ла да мо жа быць джой сці кам: 
ка лі кру ціць шар хут ка, то ма шы на 
ў гуль ні едзе хут чэй — і на ад ва-
рот. Так са ма гэ та ўсё яшчэ трэ-
на жор — мож на вы браць мыш цы, 
якія ча ла век хо ча па трэ ні ра ваць, 
і спе цы яль ная пра гра ма на тэ ле-
фо не па ка жа ру хі, якія трэ ба ра-
біць з ша рам.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
lukashevich@zvіazda.by

Якая яна, 
«Ма ра на ва сель ца»,

ці Хто хо ча элект ра скар бон ку?

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

КРЫ НІ ЦА БЯС КОН ЦАЙ ЭНЕР ГІІ,
АБО КА ЛІ ЎСЁ — У НА ШЫХ РУ КАХ

Па рык, аку ля ры на па ло ву 
тва ру, ня кід кае адзен не, 
кра ма... Уста на віць 
зла чын цаў-кі шэн ні каў у та кім 
вы пад ку вель мі скла да на. 
Але ўда ло ся.

З ка ле га мі мож на па ра іц ца заў сё ды.

След чы спя ша ец ца на вы езд.


