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Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

— На па чат ку дзя жур ства 

я пра вод жу агляд аб ста ля-

ван ня пад стан цыі, за піс ваю 

ў апе ра тыў ны жур нал, у якім 

ста не пры маю зме ну, дак-

лад ваю пра гэ та дыс пет ча-

ру. Звы чай на ўсё пра хо дзіць 

ці ха — не кож ны дзень тут 

штось ці зда ра ец ца.

Ся род па за штат ных сі-

ту а цый, з які мі да во дзіц ца 

су ты кац ца: ка рот кае за мы-

кан не на лі ніі. Зда ра ла ся, і 

пад стан цыя цал кам гас ла. 

Але чы гун ка ў та кім вы пад ку 

не спы ня ец ца: кан такт ную 

сет ку хут ка за бяс печ ва юць 

энер гі яй з рэ зер во вых кры-

ніц.

Лі нію мо жа па шко дзіць 

моц ны ве цер ці на валь ні ца. 

Мар га ры та ўспа мі нае, як га-

ды два та му вяс ной быў ура-

ган, які па ва ліў шмат дрэў і 

па аб ры ваў пра ва ды. Та ды 

цяг ні кі ста я лі. Але звы чай-

нае па шко джан не на лі ніі за-

трым лі вае цяг нік толь кі на 

10—15 хві лін. Ава рый ная 

бры га да вы яз джае хут ка: у 

яе ста іць мэ та лік ві да ваць 

усе не па лад кі мак сі мум за 

га дзі ну.

Мар га ры та пе ра апра на-

ец ца ў спец адзен не і вы хо-

дзіць на ву лі цу. Хут ка па він-

ны пры ехаць ра бо чыя, і ёй 

трэ ба пад рых та ваць для іх 

ра бо чае мес ца. Дзяў чы на 

абяс точ вае ўчас так, які бу-

дуць ра ман та ваць, і пра во-

дзіць за зям лен не. Каб пра-

ве рыць, ці ёсць на пру жан не, 

яна пад но сіць спе цы яль ны 

па ка заль нік: ка лі ток за стаў-

ся, пры бор пач не пі шчаць. 

Усе свае дзе ян ні элект ра ме-

ха нік за піс вае ў бланк і ста-

віць на су праць кож на га под-

піс: так па тра бу юць пра ві лы 

бяс пе кі, нель га спа дзя вац ца 

толь кі на па мяць.

Праз пэў ны час раз да ец-

ца сі рэ на — апа вя шчае, што 

на пад стан цыі зво ніць тэ ле-

фон. Мар га ры та спя ша ец ца 

ў бу ды нак і зды мае труб ку.

— На ад ным з участ каў 

бу дуць вес ці ся ра бо ты, та му 

мя не пра сі лі вы вес ці аў та-

ма тыч нае паў тор нае ўклю-

чэн не. Гэ та трэ ба, каб, ка лі 

рап там штось ці зда рыц ца, 

уклю чаль нік у нас зноў не 

па даў на пру жан не, — тлу ма-

чыць пас ля зван ка дзяў чы на 

і на ціс кае кноп ку на ад ной з 

жа лез ных «шаф». А пас ля 

ве шае ту ды па пе рад жаль-

ную таб ліч ку — да дат ко вае 

на па мі нан не ліш нім не бу-

дзе.

Пы та ем ся пра скла да нас-

ці ў ра бо це.

— Мне бы вае цяж ка фі-

зіч на штось ці зра біць: за-

зям лен не, на прык лад, або 

ця леж кі вы ка ціць. Ча сам і 

муж чы нам з гэ тым ня прос-

та спра віц ца, — за ўва жае 

су раз моў ні ца.

На ра бо ту яна да бі ра ец ца 

на элект рыч цы: Мар га ры та 

жы ве ў па сёл ку Не га рэ лае 

Дзяр жын ска га ра ё на, за 

50 кі ла мет раў ад Мін ска. 

«У нас звы чай ны дом, без 

вы год, та му да во дзіц ца і 

дроў пры нес ці, і ва ды на-

браць, і па мыць адзен не 

ўруч ную. Жыц цё мя не да 

цяж кас цяў пад рых та ва-

ла», — смя ец ца дзяў чы на.

У воль ны час элект ра ме-

ха нік ся дзіць за кан спек та мі 

(за воч на ву чыц ца на энер ге-

тыч ным фа куль тэ це ў БНТУ) і 

спя вае. Дзя ку ю чы свай му та-

лен ту Мар га ры та ста ла «Міс 

Мінск ага ад дзя лен ня чы гун-

кі» ў 2015 го дзе, вы сту па ла 

на ад ной сцэ не з зор ка мі бе-

ла рус кай эст ра ды. А ад ной-

чы пас ля кан цэр та ў род най 

вёс цы ёй на ват ра бо ту ха-

це лі пра па на ваць — у До ме 

куль ту ры су сед ня га па сёл ка 

Энер ге тык. На пы тан не, ча-

му не звя за ла пра фе сію з 

му зы кай, дзяў чы на жар туе: 

«У нас так ка за лі: каб пра-

ца ваць у гэ тай сфе ры, трэ-

ба або быць вір ту о зам, або 

больш ні чо га не ўмець».

Сва ёй ця пе раш няй пра-

цай Мар га ры та за да во ле на. 

Да нач ных змен і лёг ка га 

гу лу аб ста ля ван ня ў ка бі не-

це так са ма пры звы ча і ла ся. 

А па аб ца сах і спад ні цах (на 

дзя жур стве ж звы чай на да-

во дзіц ца быць у спец адзен ні 

і кас цы) не су муе — па ча-

ка юць да на ступ на га кан-

цэр та.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
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Ак тыў ная па зі цыяАк тыў ная па зі цыя

СТА ЛАСЦЬ 
МА ЛА ДО СЦІ 

НЕ ПЕ РА ШКО ДА
У НАН Бе ла ру сі абра ны но вы склад 

Са ве та ма ла дых на ву коў цаў. У вы ні-

ку ад кры та га га ла са ван ня стар шы нёй 

Са ве та ма ла дых на ву коў цаў НАН Бе-

ла ру сі зноў абра ны Анд рэй ІВА НЕЦ — 

на мес нік ды рэк та ра па на ву ко вай ра-

бо це Ін сты ту та агуль най і не ар га ніч-

най хі міі, док тар хі міч ных на вук.

Што год шэ ра гі су пра цоў ні каў Ака дэ-

міі на вук па паў ня юць 300—350 ма ла дых 

лю дзей. «У ця пе раш ні час у ар га ні за цы ях 

НАН Бе ла ру сі пра цуе ка ля 2,2 ты ся чы ма-

ла дых спе цы я ліс таў: гэ та больш за чвэрць 

скла ду ву чо ных НАН Бе ла ру сі, — ад зна чыў 

на па ся джэн ні агуль на га схо ду стар шы ня 

Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі Ула дзі мір 

ГУ СА КОЎ. — І ма ла дыя па він ны зай маць 

ак тыў ную па зі цыю. Трэ ба ска заць, што Са-

вет ма ла дых ву чо ных НАН Бе ла ру сі пра явіў 

сваю ста ласць, пра вёў шмат зна ка вых ме-

ра пры ем стваў. Гэ та сур' ёз ная ар га ні за цыя, 

якая спраў ля ец ца з ад каз ны мі і важ ны мі 

да ру чэн ня мі. Мы ўскла да ем на мо ладзь вя-

лі кія над зеі».

Ся род ме ра пры ем стваў, пра ве дзе ных 

Са ве там ма ла дых ву чо ных у 2018 го дзе, — 

пер шы «Фес ты валь на ву кі — 2018», шко-

ла ма ла до га ву чо на га «Ву чо ны пад ключ», 

між на род ная на ву ко ва-прак тыч ная кан фе-

рэн цыя «Мо ладзь у на ву цы — 2018», чац-

вёр ты Між на род ны сту дэнц кі тур нір па хі міі, 

фі зі цы, бія ло гіі, гіс то ры ка-куль тур нае ме-

ра пры ем ства «Сцеж ка мі прод каў», ме ра-

пры ем ствы па ўша на ван ні па мя ці вы дат ных 

ака дэ міч ных на ву коў цаў і ін шыя. З мэ тай 

пры цяг нен ня школь ні каў да на ву ко вай пра-

цы Са ве там ма ла дых ву чо ных НАН Бе ла-

ру сі ар га ні за ва на пра ца ся мі «Школ юных 

да след чы каў».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Юлі сіс Не ўмер, ура джэн ка Го ме-

ля, — удзель ні ца і пе ра мож ца рэс-

пуб лі кан скіх і між на род ных вы ста вак. 

У 2016 го дзе яна на ват увай шла ў спіс 

100 най леп шых мас та коў све ту! За раз 

Юлі сіс (або прос та Юля, ка лі за быц ца 

на твор чы псеў да нім) жы ве ў Мін ску 

і пра цуе ва ўлас най сту дыі аква рэ лі 

і ка лі гра фіі. Пра шлях да ста ту су па-

спя хо вай мас тач кі мы і вы ра шы лі да-

ве дац ца ў на шай ге ра і ні.

— Ка лі мне бы ло сем га доў, ма ма звяр-

ну ла ўва гу на тое, што дач ка лю біць ма-

ля ваць. Та му на ступ ныя дзе сяць га доў я 

ха дзі ла ў мас тац ка-ар хі тэк тур ную шко лу. 

Па ра іў шыся з баць ка мі, па да ла да ку мен ты 

ў Го мель скі мас тац кі ка ледж на фа куль тэт 

жы ва пі су. Але з пер ша га ра зу па сту піць 

не атры ма ла ся: быў ве лі зар ны кон курс, 

больш за дзе сяць ча ла век на мес ца. Знер-

ва ва ла ся, за тое лепш рых та ва ла ся да дру-

гой спро бы на на ступ ны год. Вы нік — маё 

за лі чэн не, — пры гад вае су раз моў ні ца. — 

Шчы ра ка жу чы, гэ та бы лі са мыя шчас лі-

выя ча ты ры га ды ў жыц ці, якія пе ра вяр ну лі 

све та по гляд. Кож ны дзень мы пра во дзі лі 

ў май стэр ні, асвой ва лі жы ва піс. Ка лі мно-

гія зна ё мыя з ін шых на ву чаль ных уста ноў 

пра гуль ва лі па ры, мы свае ча ка лі з не цяр-

пен нем. Зна хо дзіц ца по бач са сва і мі ад-

на дум ца мі, раз ві вац ца ра зам, свят ка ваць 

пе ра мо гі, удзель ні чаць у кон кур сах, ра біць 

вы стаў кі — усё гэ та бы ло вель мі кру та.

Ве ды, атры ма ныя Юлі яй у ка ле джы, 

да па ма га лі ёй вы пра ца ваць свой стыль у 

ма ля ван ні, вы лу чыць на прам кі, якія па да ба-

юц ца. На прык лад, пад час ву чо бы яна шмат 

ува гі ад да ва ла стрыт-ар ту. Вы сту па ла на 

роз ных фес ты ва лях ву ліч на га мас тац тва, 

дзе бы ла ледзь ве не адзі най дзяў чы най 

ся род хлоп цаў. Да та го ж вы кон ва ла ін-

ды ві ду аль ныя за ка зы ад роз ных фір маў, 

ма ля ва ла ілюст ра цыі ў ча со пі сы, ко мік сы, 

парт рэ ты. Та кім чы нам на чац вёр тым кур се 

па ча ла за раб ляць на твор час ці больш за 

сва іх баць коў.

— Я не з тых лю дзей, якія ўпэў не ны, што 

та лент — гэ та га лоў нае. У наш час лепш 

быць мэ та на кі ра ва ным, пра ца ві тым і ак тыў-

ным, — га во рыць Юля. — Той, хто ба іц ца 

ад праў ляць за яў кі на кон кур сы, зна ё міц ца 

з людзь мі, хто ся дзіць у ча ты рох сце нах, не 

да сяг не пос пе ху. Нель га тры маць у га ла ве 

дум ку «не зма гу». Трэ ба заў сё ды ста віць 

пе рад са бой скла да ныя за да чы. Ча го ба-

яц ца? І ка лі су свет дае та бе шанц, ча му б 

ім не ска рыс тац ца, на ват ка лі гэ тая спро ба 

бу дзе ня ўда лай.

Пас ля на ву чан ня ў Го ме лі дзяў чы на пла-

на ва ла пе ра ехаць у Мінск, бо там бы лі і 

шмат лі кія за ка зы, і яе ка хан не. Але два га-

ды па він на бы ла ад пра ца ваць у шко ле.

— Бы ло скла да на звык нуц ца з гэ тай дум-

кай, але я па жыц ці ап ты міст, та му знай шла 

для ся бе са мае ста ноў чае ў ад пра цоў цы, 

што мо жа быць, — ста сун кі з дзець мі. Я да-

но сі ла да іх сваё ра зу мен не гус ту, эс тэ ты кі 

ў твор час ці, а яны, у сваю чар гу, да стаў ля-

лі мне ра дасць сва і мі ра бо та мі. Да рэ чы, з 

вуч ня мі і за раз пад трым лі ваю цёп лыя ста-

сун кі, — дзе ліц ца мас тач ка.

Пас ля не каль кі га доў яна пра ца ва ла са-

ма стой на, на фры лан се. Юлю гэ та цал кам 

за да валь ня ла, але праз не ка то ры час на-

да ку чы ла, і дзяў чы на вы ра шы ла штось ці 

змя ніць. Тым больш мно гія зна ё мыя пра сі лі 

яе, каб на ву чы ла іх жы ва пі су.

— Ства ра ла ўсё сва і мі ру ка мі, да па ма гаў 

лю бі мы муж. Та кім чы нам у 2017 го дзе і з'я-

ві ла ся ўлас ная сту дыя аква рэ лі і ка лі гра фіі. 

Ча му вы бра ла та кі вуз кі на пра мак? У Мін-

ску іс нуе шмат сту дый па жы ва пі се, а я 

ха це ла вы лу чыц ца, — дзе ліц ца Юля. — Ра-

дуе, што за час іс на ван ня сту дыі аў ды то рыя 

вы рас ла ў дзя сят кі ра зоў, кож ны дзень тут 

кі піць пра ца, гэ та на тхняе. Мая сту дыя — 

мой дру гі дом, поў ны свят ла і ідэй, яна та кая 

па-жа ноц ку мі лая... Не дзіў на, што да мя не 

пры хо дзяць у асноў ным дзяў ча ты, ха ця ў 

апош ні час на вед ва юц ца і хлоп цы.

У дзяў чы ны свая сіс тэ ма ма ля ван ня. 

Ка лі га вор ка ідзе пра па пе ру, яна пра цуе 

толь кі пры на ту раль ным дзён ным свят ле. 

А на план шэ це — у лю бы час. Так са ма 

для мас тач кі важ на, каб пад час пра цэ су 

бы ла поў ная ці шы ня. На ват ка лі вы бі ра ла 

па мяш кан не для сту дыі, ха це ла, каб яна 

зна хо дзі ла ла ся да лей ад «цы ві лі за цыі». Да 

та го ж су раз моў ні ца не з тых мас та коў, якія 

пра цу юць у так зва ным твор чым бес па рад-

ку. Бру ду не пе ра но сіць ні ў ма люн ку, ні ў 

жыц ці.

— Ча ла век, які хо ча ча гось ці да сяг нуць у 

жыц ці, аба вяз ко ва бу дзе ру хац ца на пе рад. 

Гэ та га прын цы пу пры трым лі ваю ся заў сё ды, 

та му ўжо маю во пыт ар га ні за цыі май стар-

кла саў па жы ва пі се, вы ста вак, ва ло даю 

май стэр ствам упры гож ван ня ма люн ка мі 

адзен ня, сцен бу дын каў. Люб лю ўдзель-

ні чаць у роз ных ці ка вых пра ек тах. Мя не 

вель мі на тхня юць ванд роў кі, зна ём ствы 

з па спя хо вы мі людзь мі, — ка жа Юля. — 

Калі б не ста ла мас тач кай? Зай ма ла ся б са-

цы яль ны мі пра ек та мі. Вель мі люб лю жы вёл 

і за раз тры маю ў га ла ве дум кі аб ар га ні за-

цыі шэ ра гу даб ра чын ных ме ра пры ем стваў, 

скі ра ва ных на па ляп шэн не ўмоў утры ман ня 

жы вёл у пры тул ках.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Знай сці ся беЗнай сці ся бе

КА ЛІ ЎСЁ СКЛАД ВА ЕЦ ЦА 
Ў АД НУ КАР ЦІ НУ

«Нель га тры маць у га ла ве дум ку 
«не зма гу». Трэ ба заў сё ды ста віць 
пе рад са бой скла да ныя за да чы. 
Ча го ба яц ца?»

ЁСЦЬ КАН ТАКТ!
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І не толь кі ў аква рэ лі 
і ка лі гра фіі

На ўчастак, дзе абсталяванне працуе На ўчастак, дзе абсталяванне працуе 
пад напружаннем, — толькі ў спецадзенні і касцы.пад напружаннем, — толькі ў спецадзенні і касцы.


