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— Па чы на ю чы з 2009 го да што-
год ву чэб на-на ву ко вы цэнтр Аб' яд-
на на га ін сты ту та ядзер ных да сле-
да ван няў ар га ні зуе на ву ко выя шко-
лы для на стаў ні каў фі зі кі на рус кай 
мо ве. Пра гра мы пра вод зяц ца на 
ба зе най буй ней шых су свет ных 
на ву ко вых цэнт раў — Аб' яд на на-
га ін сты ту та ядзер ных да сле да-
ван няў і Еў ра пей скай ар га ні за цыі 
ядзер ных да сле да ван няў (СЕRN). 
Іх мэ та — ска ра чэн не «ад лег лас ці» 
па між шко лай і фун да мен таль най 
на ву кай, а так са ма рас паў сюдж-
ван не су час ных на ву ко вых ве даў 
ся род шы ро кай аў ды то рыі, — тлу-
ма чыць на стаў ні ца. — Кан ды да таў 
на ўдзел у Жэ неў скай на ву ко вай
шко ле вы бі ра лі з прад стаў ні коў 
20 кра ін, якія ўва хо дзяць у гэ ту ар-
 га ні за цыю. Каб стаць удзель ні кам 
пра гра мы, трэ ба бы ло зай сці на
сайт пра ек та httр://tеасhеrs.jіnr.ru 
і за поў ніць ан ке ту. Да лей ар-
 га ні за та ры ўжо са мі «гуг ляць» і 
вы ву ча юць тваю пры сут насць у 
ін тэр нэ це — чым больш «на сля-
дзіў», тым лепш. Пад ува гу бя руц-
ца вод гу кі вуч няў, твая дзей насць 
і да сяг нен ні... У вы ні ку ўдзель ні ка-
мі тыд нё вай між на род най шко лы 
змаг лі стаць 23 на стаў ні кі з Ра сіі, 
Укра і ны, Мал до вы, Ка зах ста на, 
Азер бай джа на і Бе ла ру сі. Я бы-
ла пя тым прад стаў ні ком ад на шай 
кра і ны за ўвесь час пра вя дзен ня 
на ву ко вай шко лы СЕRN, а ў гэ тым 
го дзе — адзі ным.

Шко ла пра хо дзіць не па срэд на 
на тэ ры то рыі Еў ра пей скай ар га ні-
за цыі ядзер ных да сле да ван няў не-
па да лёк ад Жэ не вы. СЕRN — цэнтр 
су час най фі зі кі. На яго тэ ры то рыі 
раз мя шча ец ца Вя лі кі ад рон ны ка-
лай дар. Ар га ні за цыя ства ра ла ся 
пад эгі дай ЮНЕС КА і з са ма га па-
чат ку ста ві ла сва ёй за да чай зра-
біць пе ра да выя ве ды і ад крыц ці 
да ступ ны мі гра мад ству.

— Ка лі пас ля свай го за пус ку 
ў 2008 го дзе ка лай дар менш чым 
праз два тыд ні спы ніў ся, пры чым 
на доў га, ён стаў «ге ро ем» за га лоў-
каў у жоў тай прэ се і аб' ек там для 
жар таў, маў ляў, коль кі ж гро шай 
пус ці лі на ве цер. Тым больш што 
да сле да ван ні, якія там пра вод зяц-
ца, зна хо дзяц ца па-за ме жа мі ра-
зу мен ня боль шас ці з нас...

— Вя лі кі ад рон ны ка лай дар — 
са мы ма гут ны па ска ра льнік за-
ра джа ных час ціц на су стрэч ных 
пуч ках, які пры зна ча ны для раз-
го ну пра то наў і цяж кіх іо наў (іо наў 
свін цу) і вы ву чэн ня пра дук таў іх 
су тык нен няў. Гэ та са мая буй ная 
экс пе ры мен таль ная ўста ноў ка ў 
све це. У бу даў ніц тве і да сле да ван-

нях удзель ні ча лі і ўдзель ні ча юць 
больш за 10 ты сяч на ву коў цаў і
ін жы не раў больш чым са ста кра ін.
«Вя лі кім» ён на зва ны з-за сва іх 
па ме раў: даў жы ня асноў на га каль -
ца па ска ра льні ка скла дае амаль 
27 кі ла мет раў. «Ад рон ным» — та му 
што па ска рае ад ро ны (цяж кія час-
 ці цы, якія скла да юц ца з квар каў). 
А «ка лай да рам» (англ. Соllіdеr — су-
тык нен не) — з-за та го, што пуч кі 
час ціц па ска ра юц ца ў про ці лег лых 
на прам ках і су ты ка юц ца ў спе цы-
яль ных кроп ках.

Для да сле да ван ня вы ні каў гэ-
тых су тык нен няў у ча ты рох кроп ках 
скры жа ван ня пуч коў уста ноў ле ны 
дэ тэк та ры. Дэ тэк тар АTLАS пры-
зна ча ны для по шу ку но вых не вя-
до мых час ціц, якія мо гуць пад ка-
заць на ву коў цам шля хі да «но вай 
фі зі кі», ад мет най ад стан дарт най 
ма дэ лі. Дэ тэк тар СMS — для атры-
ман ня ба зо на Хіг са і да сле да ван ня 
цём най ма тэ рыі. Дэ тэк тар АLІСЕ 
— для да сле да ван няў ма тэ рыі пас-
ля Вя лі ка га вы бу ху і по шу ку кварк-
глю он най плаз мы, а дэ тэк тар LHСb 
да сле дуе пры чы ну прэ ва лі ра ван ня 
ма тэ рыі над ан ты ма тэ ры яй. Каб уя-
віць маш та бы, да стат ко ва ска заць, 
што на дзвюх са мых вя лі кіх уста-
ноў ках — АTLАS і СMS — за дзей-
ні ча ны пры клад на па дзве ты ся чы 
ча ла век. У АTLАS гэ та дзве ты ся-
чы ча ла век з 35 ін сты ту таў! А кошт 
кож най з іх пе ра вы шае паў міль яр да 
до ла раў.

— Вы зга да лі да сле да ван ні ан-
ты ма тэ рыі. Гэ та ўво гу ле неш та з 
раз ра ду фан тас ты кі...

— Пры зна ю ся, што ка лі мы з ка-
ле га мі апы ну лі ся на фаб ры цы ан-
ты ма тэ рыі, то бы ло ўра жан не, што 
мы зна хо дзім ся за ме жа мі рэ ча іс-
нас ці — на столь кі не ве ра год ны мі 
зда юц ца экс пе ры мен ты, якія тут 
пра вод зяць. Але ж іх вы ні кі цал кам 
рэ аль ныя: да ка за на, што тэ ра пія 
ан ка ла гіч ных за хвор ван няў ан ты-
пра то на мі ў ча ты ры ра зы больш 
эфек тыў ная, чым іх ан ты час ці ца мі 
— звы чай ны мі пра то на мі. Ме на ві та 
па ска ра льнік за ра джа ных час ціц на 
гэ тай фаб ры цы да зва ляе атрым-
лі ваць вы са ка я кас ны і пры гэ тым 
ніз ка энер ге тыч ны пу чок ан ты пра-
то наў — та кі, які па тра бу ец ца для 
бія ме ды цын скіх да сле да ван няў.

Уво гу ле, пра гра ма для пе да го гаў 
бы ла вель мі на сы ча ная: гэ та і ці ка-
выя лек цыі аб су час най фі зі цы, і су-
стрэ чы з на ву коў ца мі-фі зі ка мі ў ра-
бо чай і не фар маль най ат мас фе ры, 
эк скур сіі, се сіі пы тан няў і ад ка заў. 
На стаў ні кам бы ла да дзе на маг чы-
масць на ве даць экс пе ры мен таль-
ныя ўста ноў кі Вя лі ка га ад рон на га 
ка лай да ра, а так са ма цэнтр кі ра-
ван ня LHС ССС, вы пра ба валь ную 
ўста ноў ку SM18 для тэс ці ра ван ня 
маг ні таў пры ніз кіх тэм пе ра ту рах.

Удзель ні кі шко лы так са ма зна ё -
мі лі ся з экс пе ры мен там АMS — 
гэ та пер шы вя лі кі маг ніт ны спект ро-
 метр, які пра цуе ў кос ма се. Пад час 

на вед ван ня мы ба чы лі ў рэ жы ме 
рэ аль на га ча су на вя лі кім эк ра не 
кас ма на ўтаў, якія зна хо дзяц ца на 
Між на род най кас міч най стан цыі. 
Акра мя гэ та га, на ве да лі вя до мы 
му зей «Мік ра косм», ву чэб на-да-
след чую фі зіч ную ла ба ра то ры ю 
S'Сооl Lаb і ме дый ны цэнтр «Гло-
бус». Ва ўсіх па мяш кан нях СЕRN 
— шмат вя лі кіх эк ра наў, на якіх бач-
ныя вы ні кі да сле да ван няў, якія ад-
бы ва юц ца на па ска ра льні ках у рэ-
аль ным ча се. На ват у ліф це га тэ ля, 
дзе мы жы лі, бы лі та кія ж эк ра ны. 
А ў фі зіч най ла ба ра то рыі на стаў-
ні кі са мі пра во дзі лі экс пе ры мент 
па ства рэн ні ка ме ры Віль са на для 
вы яў лен ня трэ каў эле мен тар ных 
час ціц. Мы па бы ва лі пад зям лёй 
на глы бі ні 80 мет раў у ту нэ лі, дзе 

по бач за сця ной ля цяць з хут ка сцю, 
бліз кай да хут ка сці свят ла, згуст кі 
пра то наў, вель мі ма гут ныя дэ тэк-
та ры фік су юць су тык нен ні час ціц, 
а трэ кі ма лю юць кар ці ны бу ду чых 
ад крыц цяў.

— А ці ўда ло ся вам знай сці 
сля ды пры сут нас ці на ка лай да-
ры бе ла рус кай на ву кі?

— У СЕRN асаб лі ва ад чу ва ец-
ца яд нан не на ву коў цаў уся го све-
ту, якое да зва ляе ска раць са мыя 
ней ма вер ныя вяр шы ні, ад кры ваць 
са мыя скла да ныя пы тан ні све та-
бу до вы. Я, на прык лад, з го на рам 
да ве да ла ся, што бе ла рус кія на ву-
коў цы і ін жы не ры так са ма па спя-
хо ва ўдзель ні ча лі ў ства рэн ні скла-
да ных сіс тэм экс пе ры мен таль ных 
уста но вак у СЕRN. Га вор ка ідзе 
пра ства рэн не вуз лоў і дэ та ляў дэ-
тэк та ра АTLАS. Су пра цоў ні кі На-
цы я наль на га цэнт ра фі зі кі час ціц і 
вы со кіх энер гій БДУ су мес на з Мін-
скі мі трак тар ным і стан ка бу даў ні-
чым за во да мі вы ра бі лі і па ста ві лі ў 
Швей ца рыю буй на га ба рыт ныя дэ-
та лі ка ла ры мет рыч най і маг ніт най 
пад сіс тэм дэ тэк та ра. Не так даў но 
на шы фі зі кі атры ма лі но вы за каз 
на рас пра цоў ку эле мен таў элект-
ро ні кі, не аб ход ных для счыт ван ня 
сіг на лаў з мю он ных ка мер — вы-
со ка дак лад ных вы ра баў для рэ гіст-
ра цыі вы со ка энер ге тыч ных час ціц 
на экс пе ры мен таль ных уста ноў ках 
ка лай да ра.

Удзел у на ву ко вай шко ле і маг-
чы масць уба чыць на свае во чы 
да сяг нен ні ча ла ве ча га ро зу му да-
лі ма гут ны ім пульс да раз віц ця. 
Да кра нуў шы ся да вя лі кай на ву кі, 
хо чац ца да лу чаць да яе цу доў на га 
све ту і сва іх вуч няў, па каз ваць ім 
пры га жосць на ву ко вых ад крыц цяў, 
пе ра да ваць дзе цям ра зу мен не ак-
ту аль нас ці фі зі кі ў на шым жыц ці, 
на строй ваць на пра віль ны вы бар 
жыц цё ва га шля ху. І, вя до ма ж, 
яшчэ больш за ці ка віць вы ву чэн нем 
та ям ніц све та бу до вы, ну і, вядома, 
вы ву чэн нем фі зі кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

«Да кра нуц ца» да ка лай да ра

 Да вед ка
У 2017 го дзе Вя лі кі ад рон ны ка лай дар ад зна чыў свое асаб лі вы юбі-

лей: на ім ад бы ло ся 10 000 000 000 000 000-е су тык нен не час ціц. Гэ та 
рэ корд для па ска ра льні каў вы со кай энер гіі.

Ле тась фі зі ка мі, якія пра во дзі лі экс пе ры мен ты на ка лай да ры, бы-
ло зроб ле на не каль кі іс тот ных да сяг нен няў, па чы на ю чы з вы лу чэн ня 
пры кмет ад роз нен няў па між ма тэ ры яй і ан ты ма тэ ры яй і за кан чва ю чы 
ве ра год ным зліц цём квар каў — час ціц, якія ўва хо дзяць у склад ін шых 
эле мен тар ных час ціц, што цяг не за са бой вы лу чэн не ве лі зар най коль-
кас ці энер гіі.

У лі пе ні на ка лай да ры знай шлі пен так вар кі — суб атам ныя час ці цы, 
іс на ван не якіх ра ней лі чы ла ся не да ка за ным. Та кім чы нам экс пе ры мен-
ты па хіс ну лі стан дарт ную ма дэль фі зі кі.

За раз Вя лі кі ад рон ны ка лай дар спы не ны на пра цяг лыя ка ні ку лы: 
тут пра вод зяц ца пла на выя тэх ніч ныя ра бо ты. Яго за пус цяць толь кі ў 
са ка ві ку 2018 го да.

Выява дэ тэк та ра CMS у на ту раль ным па ме ры ў офісе CERN.

Не пра пус ціНе пра пус ці  

НА ЭК СКУР СІЮ — У АКА ДЭ МІЮ НА ВУК
У рам ках ме ра пры ем стваў, пры-

све ча ных Дню бе ла рус кай на ву-

кі, на Дні ад чы не ных дзвя рэй 

за пра шае Му зей гіс то рыі На цы я -

наль най ака дэ міі на вук.

Му зей быў ад кры ты ў 1989 го дзе — 

да 60-год дзя ака дэ міі. Уні каль ны

ён па мно гіх пры чы нах. Па доб ных 

му зе яў не мае больш ні вод ная Ака-

дэ мія на вук на пост са вец кай пра-

сто ры. Толь кі тут мож на пра са чыць 

гіс та рыч нае раз віц цё бе ла рус кай 

на ву кі ў комп лек се. Экс па зі цыя ад-

люст роў вае асноў ныя эта пы ста наў-

лен ня і раз віц ця ака дэ міч най на ву кі 

ў Бе ла ру сі, гіс то рыю фар мі ра ван ня 

су час най ар га ні за цый най струк ту ры 

Ака дэ міі на вук, да сяг нен ні і вы ні кі на-

ву ко вай і на ву ко ва-тэх ніч най дзей-

нас ці яе ву чо ных і ар га ні за цый, эта пы 

ста наў лен ня ака дэ міч ных на ву ко вых 

школ у га лі не пры ро да знаў чых, тэх-

ніч ных, ме ды цын скіх, гу ма ні тар ных, 

са цы яль ных і ін шых на вук.

У му зеі прад стаў ле ны ма тэ ры я лы 

аб ар га ні за цыі на ву кі ў Бе ла ру сі з мо-

ман ту ства рэн ня Ін сты ту та бе ла рус-

кай куль ту ры (Ін бел куль та). Асоб ныя 

раз дзе лы экс па зі цыі пры све ча ны пы-

тан ням дзяр жаў на га кі ра ван ня на ву-

кай і між на род ным на ву ко ва-тэх ніч-

ным су вя зям. Пло шча па мяш кан ня 

му зея скла дае больш за 250 квад рат-

ных мет раў, у яго фон дах на ліч ва ец-

ца ка ля 13 ты сяч экс па на таў, з якіх 

больш як 3,5 ты ся чы прад стаў ле ны ў 

па ста ян най экс па зі цыі.

Му зей раз мя шча ец ца ў бу дын ку 

га лоў на га кор пу са Ака дэ міі на вук 

(пра спект Не за леж нас ці, 66) і ад-

кры ты што дня з 11.00 да 17.00 (для 

гру па вых эк скур сій не аб ход ная па пя-

рэд няя да моў ле насць). Школь ні каў, 

сту дэн таў, вы клад чы каў і ўсіх ах вот-

ных тут ча ка юць да 3 лю та га.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by



Доб рая на ві наДоб рая на ві на  

ЗА ПА САЎ КА РЫС НЫХ 
ВЫ КАП НЯЎ ПА БОЛЬ ША ЛА

Па вод ле ін фар ма цыі рэс пуб лі кан скай ка мі сіі па за-
па сах ка рыс ных вы кап няў, бе ла рус кі мі ге о ла га мі ў 
2017 го дзе за бяс пе ча ны пры рост за па саў па шэ ра гу 
ка рыс ных вы кап няў, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Так, мі не раль на-сы ра він ная ба за кра і ны пры рас ла 
за па са мі ка лій ных со ляў у коль кас ці 389 міль ё наў тон, 
тор фу — 8,9 міль ё на ку біч ных мет раў, жві ро ва-пяс ча-
най су ме сі і бу даў ні чых пяс коў — 19,9 міль ё на ку біч ных 
мет раў, грун тоў для да рож на га бу даў ніц тва — 3 міль ё ны 
ку біч ных мет раў, глін — 475 ты сяч тон, са пра пе лю — 
476 ты сяч тон. Ба лан са выя за па сы пад зем ных вод па вы-
сі лі ся па прэс ных піт ных во дах на 29,5 ты ся чы ку біч ных 
мет раў у су ткі, па пры род на-ста ло вых ля чэб на-ста ло вых 
мі не раль ных во дах — на 192,3 ку біч ных мет раў у су ткі. 
Яшчэ не ў поў най ме ры вы ка рыс тоў ва юц ца за па сы ка-
лій ных і ка мен ных со ляў, да ла мі ту, ме лу і мер гель на-крэй-
да вых па род, шкля ных і сі лі кат ных пяс коў, бу даў ні ча га 
ка ме ню, глі ніс тай сы ра ві ны, тор фу, са пра пе лю, прэс ных і 
мі не раль ных пад зем ных вод. Перс пек тыў ныя для вы яў лен-
ня — ра до ві шчы рэд кіх і рэд ка зя мель ных руд, бурш ты ну, 
ва ла ста ні ту, пі ра фі лі ту і ін шых ка рыс ных вы кап няў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



Ве дай на шых!Ве дай на шых!  

З КА ЗАХ СТА НА — 
З «БРОН ЗАЙ» І «СЕ РАБ РОМ»

На ву чэн цы Лі цэя БДУ за ва я ва лі во сем 
ме да лёў на ХІV Між на род най Жаў ты-
каў скай алім пі я дзе школь ні каў па ма-
тэ ма ты цы, фі зі цы і ін фар ма ты цы, якая 
прай шла ў Ал ма ты (Ка зах стан).

З ся рэб ра ны мі ме да ля мі вяр ну лі ся адзі нац-
ца ці клас ні кі Ары на Га лу біц кая і Анд рэй Ша-
кель. «Брон за» ў гэ тай ка тэ го рыі — на ра хун ку 
лі цэ іс та з 10-га кла са Ула дзі сла ва Зве ры ка. Па 
фі зі цы трэ цяе мес ца за ва я ва лі адзі нац ца ці-
 клас ні кі Яў ген Ган ко віч і Ула дзі слаў Фя дур ка. 
У лік леп шых ін фар ма ты каў увай шлі ся рэб ра ны 
пры зёр адзі нац ца ці клас нік Мі кі та Сяч ко і ўла-
даль ні кі «брон зы» адзі нац ца ці клас нік Ра ман 
Міх нюк і дзе ся ці клас нік Ягор Ка ля да.

У ХІV Між на род най Жаў ты каў скай алім пі-
я дзе ўдзель ні ча лі больш за 470 школь ні каў у 
скла дзе 70 ка манд з 15 кра ін. Гэ та су мес ны 
пра ект рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-прак тыч-
на га цэнт ра «Да рын» і Рэс пуб лі кан скай спе-
цы я лі за ва най фі зі ка-ма тэ ма тыч най ся рэд няй 
шко лы-ін тэр на та імя Арым бе ка Жаў ты ка ва 
для адо ра ных дзя цей.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу




