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— Не рэ аль на зра біць больш за 15 аб' ек таў за се зон, 

вы прос та не вы тры ма е це. Ле тась у мя не бы ла печ ка за 

печ кай, ад ну за кан чваў, ад ра зу ехаў клас ці дру гую, сям'ю 

прак тыч на не ба чыў. Дзя куй жон цы Над зеі, якая цер піць 

мае раз' ез ды і вы хоў вае дзя цей, — усмі ха ец ца. — Ка лі б 

не бы ло ра зу мен ня з яе бо ку, маг чы ма, мне б да вя ло ся 

кі нуць лю бі мую спра ву.

Се зон у печ ні коў цяг нец ца з кра са ві ка да кан ца ліс-

та па да. У ас тат ні час з-за ха ла доў клас ці печ ня ма сэн-

су — яна прос та не вы сах не і не ўста іц ца. На кан струк цыі 

пра сцей шыя ў май стра ідзе ча ты ры дні, на скла да ныя — 

10—12 дзён. «Вось тут з пра ма ву голь най цэг лы та чы-

ла ся круг лая, по тым шлі фа ва ла ся ўсё ўруч ную. Та му і 

ча су пай шло шмат», — па каз вае Ар цём на фо та ад ну 

са сва іх ра бот.

У яго аль бо ме не каль кі дзя сят каў здым каў. «Гэ та я 

яшчэ даў но не аб наў ляў, — за ўва жае су раз моў нік і па-

каз вае чар го вую печ. — Яна каш та ва ла 5,5 ты ся чы еў ра, 

прак тыч на як ма шы на. Мы ра бі лі яе ўдвух з бра там сем 

дзён. Я па ху дзеў за гэ ты час на 11 кі ла гра маў! Амаль уна-

чы пры яз джаў да до му, клаў ся спаць, а ў тры ра ні цы ўжо 

пра чы наў ся, бо ў га ла ве да лей «склад ва лі ся» ра ды».

Якія пе чы най больш па пу ляр ныя? Май стар ка жа, што 

по пы там ка рыс та ец ца ўсё: і ка мі ны, і бар бе кю. У мо дзе 

так са ма ка мі на печ Куз ня цо ва.

— А га доў дзе сяць та му за каз чы кам бы ло без роз ні-

цы — толь кі б яна грэ ла. Ра ней цаг лі ны пра да ва лі кры-

выя, скла да ны ды зайн рэа лі за ваць не атры ма ла ся б, — 

тлу ма чыць муж чы на.

Да рэ чы, пра за каз чы каў. Ся род іх ёсць і звы чай ныя 

вяс ко выя ба бу лі (Ар цём згад вае ча сы, ка лі яму пра па-

ноў ва лі за пла ціць за пра цу буль-

бай), і за мож ныя лю дзі. Коль кі 

бу дзе каш та ваць печ, за ле жыць 

ад скла да нас ці ра бо ты і ма тэ ры я-

лаў. На прык лад, лат вій ская цэг ла 

пра да ец ца па 1,5 еў ра за шту ку, 

а ві цеб ская — па 60 ка пе ек. Ба-

га тым клі ен там, праў да, ца на не 

важ ная, для іх га лоў нае — ува со-

біць у жыц цё сваю ма ру.

— Усе за ка зы не звы чай ныя, — 

ка жа Ар цём. — Ра бо та твор чая, 

па ста ян на ча мусь ці да во дзіц ца 

ву чыц ца.

Жар туе, што ра ман ты кі ў гэ-

тай пра фе сіі ня ма. Спіш, дзе да-

во дзіц ца, ясі, што зной дзеш. Ад-

ной чы ехаў да клі ен та ў вёс ку, той за пэў ніў: на конт ежы 

мо жа це не кла па ціц ца, у мя не ўсё ёсць. А на са мрэч быў 

склад ту шон кі. Шэсць дзён толь кі ёй і хар ча ва лі ся. Ар цём 

смя ец ца, што пас ля на гэ тыя бля шан кі гля дзець не мог.

Са мы скла да ны этап у ра бо це — роў на вы клас ці пер-

шы рад, а да лей ужо пра цэс сам пой дзе. У кам п'ю тар най 

пра гра ме мож на дак лад на раз лі чыць, коль кі цаг лі нак 

спат рэ біц ца на печ — плюс-мі нус 10 штук. Хоць ай чын-

ныя ча сам да во дзіц ца браць з за па сам у 20—30 пра-

цэн таў — пар тыі мо гуць знач на ад роз ні вац ца па ха рак-

та рыс ты ках. На огул мно гае з ма тэ ры я лаў пры во зіц ца з 

Ра сіі ці Еў ро пы.

— Узяць лі тыя дзвер цы. У нас як вы раб ля лі іх ва 

ўмоў ным 1963 го дзе, так і ця пер пра цяг ва юць. Так, яны 

доб рыя, роў ныя. Але асар ты мент 

вель мі ма лень кі. За каз чы кам хо-

чац ца дзвер цы са шклом, роз ны-

мі ўзо ра мі, а ў нас гэ та га ня ма.

Коль кі печ мо жа пра слу жыць? 

Ар цём на зы вае тэр мін экс плу а та-

цыі — 50—60 га доў.

— Лепш за ўсё, вя до ма, ка-

рыс тац ца печ чу што дзень. Ка лі 

яна на ле ці шчы і па лі цца рэд ка, 

гэ та не так доб ра. Мы за 30 га доў 

ра бі лі кап ра монт сва ёй тры ра-

зы: «вы гра ба лі топ ку» і на но ва яе 

збі ра лі, — дзе ліц ца май стра. — 

Вось ня даў на ў за каз чы каў быў: 

дзе ці фак тыч на са пса ва лі печ. 

У сы на быў дзень на ра джэн ня, 

яны па еха лі кам па ні яй на ле ці шча, на пі ха лі поў ную топ ку 

дроў. Не ве да лі, што ха лод ную печ трэ ба па сту по ва пра-

гра ваць, каб яна рас шы ры ла ся. А кан струк цыю «рас цяг-

ну ла» ад гэ та га ўсплёс ку энер гіі, і пай шоў агонь. Доб ра, 

яшчэ свое ча со ва за ўва жы лі.

На за каз муж чы на вы яз джае з поў най ма шы най ін-

стру мен таў: бал гар кі, дыс кі, па лі роў кі, дры лі, на сад кі, 

пі лы... І заў сё ды пра цуе з па моч ні кам. «Ка лі лю дзі чу юць, 

што пад соб на му ра бо ча му пла цяць 50 до ла раў у дзень, 

не ра зу ме юць, за што так мно га. Але ж гэ та цяж кая пра-

ца: пя сок се яць, цэг лу на сіць, рас твор за меш ваць. Ка лі 

за каз чык ду жы, ён мо жа і сам да па ма гаць».

Ар цём дзе ліц ца на зі ран ня мі: клас ці пе чы час та бя-

руц ца му ля ры. У іх атрым лі ва ец ца ідэа льная клад ка — 

ру ка ж на бу доў лі на бі та. Але што па він на быць унут ры, 

му ляр не заў сё ды ра зу мее, та му, бы вае, печ скла дзе на 

цу доў на, а не дзей ні чае.

Мі ну сы пра фе сіі? Май стар уз ды хае: ні на што ін шае 

ча су не за ста ец ца. Ра ней ёй быў за яд лым ры ба ком. Ёсць 

і лод кі, і ма тор, і спі нін гі, але ўжо два га ды не да гэ та га.

— Ка лі хо чаш за ста вац ца за па тра ба ва ным, трэ ба 

шмат пра ца ваць. Тут не ў гра шах спра ва, пра гі на жы вы 

ў мя не ня ма — лю дзі ча ка юць. Аль бо ты бя рэш ся, аль бо 

зной дуць ін ша га, — тлу ма чыць су раз моў нік.

— Не ха це ла ся змя ніць усё на ўтуль нае крэс ла ў 

офі се?

— Офіс я не пе ра но шу, мне па трэб на сва бо да. Ды і 

з ма ёй ра бо тай лёг ка тры маць ся бе ў фор ме, — усмі ха-

ец ца муж чы на.

Дзе ці яго яшчэ ма лыя: сы ну ча ты ры га ды, да чцэ — 

дзе вяць.

— Ці ха чу, каб на шча дак пра цяг нуў спра ву? Скла да-

нае пы тан не. Нас баць ка не пры му шаў. Да гэ та трэ ба 

прый сці, ра бо та па він на та бе па да бац ца.

Май стар упэў не ны, што, ка лі ўкла даць ду шу, пры бы-

так бу дзе ў лю бой спра ве. «Але печ ні ком трэ ба га доў 

дзе сяць па пра ца ваць, каб асво іць пра фе сію як след. Не 

ча кай це, што толь кі скон чы це кур сы, і ад ра зу па сып люц-

ца «баб кі». Усё пры хо дзіць з во пы там».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

«ПРЫ РУ ЧЫЦЬ» 
ЦЭГ ЛУ І ГЛІ НУ

Дзе вят нац ца ці га до вы Ілья 

АР ХІ ПАЎ пры ду маў ма-

біль ную пра гра му, якую 

пры зна лі ад ной з най леп-

шых у кра і не ся род ма-

ла дзёж ных рас пра цо вак: 

4Read да зва ляе чы таць у 

два ра зы хут чэй.

— Ідэя з'я ві ла ся даў но, бо 

тэ май хут ка чы тан ня я ці ка віў-

ся перш за ўсё для ся бе. Вы-

ву чаў ар ты ку лы, раз гля даў і 

па раў ноў ваў роз ныя ме та-

ды, — рас каз вае чац вёр та-

курс нік Сто лін ска га дзяр жаў-

на га аграр на-эка на міч на га ка-

ле джа. — Звы чай нае чы тан не 

пра ду гледж вае пе ра ход ад 

сло ва да сло ва, мы вы му ша-

ны «ру хаць ва ча мі» па ста рон-

цы. Гэ та ад бі рае час. Прын цып 

4Read за сна ва ны на тэх на ло-

гіі RSVP (ад анг лій ска га Rapіd 

serіal vіsual presentatіon — хут-

кае пас ля доў нае ві зу аль нае 

прад' яў лен не). Пра цуе яно так: 

сло вы вы вод зяц ца па ад ным у 

фік са ва най воб лас ці эк ра на. 

Чы та чам не трэ ба ка рыс тац-

ца пе ры фе рый ным зро кам, за 

кошт гэ та га і па вы ша ец ца хут-

касць ус пры ман ня тэкс ту.

Пра гра му ма ла ды сто лі-

нец на пі саў лі та раль на за два 

тыд ні. ІІІ Рэс пуб лі кан скі кон-

курс ма ла дзёж ных пра ек таў 

«Ін фар ма цый ныя і ма біль ныя 

тэх на ло гіі для аду ка цый на га 

пра цэ су» стаў для Ільі доб рай 

ма ты ва цы яй.

— Да гэ туль бы ла толь кі за-

дум ка, а тут на рэш це з'я ві ла ся 

на го да яе рэа лі за ваць. Пры-

знац ца, я не ча каў, што ста ну 

ад ным з пе ра мож цаў. З усёй 

кра і ны з'е ха ла ся столь кі та-

ле на ві тых хлоп цаў і дзяў чат, 

у мно гіх бы лі не ве ра год на 

кру тыя пра ек ты! Мая пра-

гра ма до сыць прос тая, хоць і 

на самрэч ка рыс ная. Спам па-

ваць яе мо жа лю бы ах вот ны 

аб са лют на бяс плат на.

Ка лі па раў ноў ваць «тэх на-

ла гіч ны» ме тад хут ка чы тан ня 

са звы чай ны мі кур са мі, ад ра-

зу ста но вяц ца ві да воч ны мі пе-

ра ва гі пер ша га.

«Кла січ ныя» за ня ткі ў ста лі-

цы каш ту юць у ся рэд нім ка ля 

250 руб лёў. Каб за сво іць ме-

то ды ку, спат рэ біц ца не менш 

за два ме ся цы. На за ня тках 

бу дуць ву чыць прын цы пам 

вер ты каль на га чы тан ня, а пры 

ім знач на губ ля ец ца ра зу мен-

не тэкс ту. У ма біль най пра-

гра мы та кіх не да хо паў ня ма. 

Тэх на ло гія RSVP па ды хо дзіць 

лю дзям з па ру шэн ня мі зро ку 

і во ка ру халь най ак тыў нас ці. 

Ву чо ныя на ват да ка за лі яе ка-

рысць пры ля чэн ні дыс лек сіі.

4Read зруч ная тым, што 

ўста на віць яе мож на на роз-

ныя апе ра цый ныя сіс тэ мы 

(Lіnux, Wіndows, Androіd). Па-

мер эк ра на пры гэ тым мо жа 

быць лю бы — ад ма ні то ра 

кам п'ю та ра да смарт фо наў і 

на ват ра зум ных га дзін ні каў.

— Ад нак пра ца ваць яшчэ 

ёсць над чым. У пла нах да-

даць у пра гра му функ цыю 

рас па зна ван ня мар ган ня, 

каб вы клю чыць маг чы масць 

про пус ку ін фар ма цыі, ка лі 

за плюшч ва еш во чы, — дзе-

ліц ца Ілья. — Сён ня вель мі 

скла да на ства рыць неш та но-

вае. Бы вае, пры ду ма еш ідэю, 

на пі шаш код. Пас ля па чы на еш 

шу каць у ін тэр нэ це штось ці 

па доб нае і ра зу ме еш, што да 

ця бе гэ та ўжо дзя сят кі лю дзей 

па ўсім све це зра бі лі. Але гэ-

та не азна чае, што не трэ ба 

спра ба ваць. За раз я рас пра-

цоў ваю ўлас ны ме сен джар. Іх 

іс нуе вя лі кая коль касць, ад нак 

хо чац ца ства рыць неш та сваё, 

зра зу мець, што і як там па він-

на пра ца ваць.

Свае ве ды і на вы кі хло пец 

па ста ян на імк нец ца пры мя-

ніць у спра ве. На вы твор чай 

прак ты цы ён на пі саў пра гра му 

для ўлі ку элект ра энер гіі ў мяс-

цо вай ЖКГ.

— Ка лі шчы ра, спра ва зда-

ча да ла ся мне скла да ней, чым 

код, — з усмеш кай за зна чае 

пра гра міст.

Пла ны на бу ду чы ню Ілья 

па куль не бу дуе:

— Сфе ра ІT па ста ян на раз-

ві ва ец ца і змя ня ец ца. Ка лі я 

вы пу шчу ся з ка ле джа, мо гуць 

з'я віц ца но выя кі рун кі. Адзі нае, 

у чым упэў не ны: бу ду пі саць 

пра гра мы на мо ве C++. Пас-

ля за кан чэн ня ву чо бы трэ ба 

бу дзе ду маць і пра пе ра езд у 

ста лі цу ці аб лас ны цэнтр, бо 

спе цы я ліс ту-па чат коў цу не-

аб ход на ву чыц ца пра ца ваць 

у ка ман дзе, пе рай маць до свед 

ста рэй шых ка лег. Толь кі во-

пыт ныя пра гра міс ты мо гуць 

да зво ліць са бе «ха дзіць на ра-

бо ту», не вы хо дзя чы з до му.

Ган на КУ РАК.

Не пра мар гаць 
ін фар ма цыю


