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Бу дзем «на хва лі»Бу дзем «на хва лі» Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

Зу сім ня даў на На цы я наль ная 
ака дэ мія на вук Бе ла ру сі ад-
свят ка ва ла сваё 85-год дзе. 
На ўра чыс тых ме ра пры ем-
ствах гу ча ла шмат слоў пра 
су час ны стан ай чын най на ву-
кі, пра яе бу ду чы ню — ма ла-
дых ву чо ных. Ка рэс пан дэн-
ты «Чыр вон кі» су стрэ лі ся з 
Юры ем ЖЫ ХАР КАМ, на ву-
ко вым су пра цоў ні кам Ін сты-
ту та фі зі ка-ар га ніч най хі міі 
НАН Бе ла ру сі, сты пен ды я-
там Прэ зі дэнц ка га фон ду, і 
па гу та ры лі з ім пра асноў ныя 
тэн дэн цыі ў ай чын най на ву-
цы, аса біс тае жыц цё і пла ны 
на бу ду чы ню.

— Юрый, рас ка жы це, ка лі і 
як вы за ці ка ві лі ся на ву кай, ча-
му вы бра лі для ся бе ме на ві та 
гэ ты шлях?

— Усё па ча ло ся са шко лы. Я 
ву чыў ся ў мін скай ся рэд няй шко-
ле № 77. Ад ной чы на пе ра пын ку 
ад быў ся кур' ёз ны вы па дак: мы, 
вась мі клас ні кі, сча пі лі ся са ста-
рэй шы мі хлоп ца мі. По тым за кі ну-
лі да іх у ка бі нет «бом бу» з ва дой. 
Ах вя рай ста ла на стаў ні ца хі міі. У 
якас ці па ка ран ня для ўсіх за чын-
шчы каў, у лі ку якіх быў і я, пры зна-
чы ла да дат ко выя за ня ткі па хі міі. А 
ка лі нас вы ра шы лі «па мі ла ваць», 
я за ха цеў за стац ца, бо ўжо па спеў 
за ці ка віц ца прад ме там.

На стаў ні ца бы ла, што на зы ва-
ец ца, «ак ты віст кай»: лю бі ла, ка лі 
вуч ні ўдзель ні ча юць у кон кур сах, 
алім пі я дах, пі шуць на ву ко выя ра-
бо ты. Мя не гэ та так са ма ці ка ві ла. 
У 11 кла се, ня гле дзя чы на тое, што 
ву чэб ным про фі лем быў фі зі ка-ма-
тэ ма тыч ны, я зра зу меў, што хі мія 
мне да ец ца ляг чэй. Адзі ным ва-
ры ян там для па ступ лен ня ба чыў ся 
хім фак БДУ, ту ды я і пад аў ся. У 
той час пра на ву ко вую пра цу не 
за дум ваў ся, але ўжо на дру гім кур-
се вы ра шыў, што гэ ты кі ру нак мне 
па да ба ец ца больш за ас тат нія.

— І як да та ко га вы ба ру па-
ста ві лі ся бліз кія?

— Ма ці ні чо га су праць не ме-
ла. Яна пра ца ва ла ў той са май 
шко ле на стаў ні цай рус кай мо вы і 
лі та ра ту ры, акра мя та го, бы ла на-
мес ні цай ды рэк та ра па вы ха ваў-
чай ра бо це. Тое па ка ран не, якое 
вы зна чы ла маю бу ду чы ню, пры-
ду ма ла так са ма яна. З баць кам 
ін шая сі ту а цыя. Яго жыц цё скла ла-
ся так, што да вя ло ся ра на па чаць 
за раб ляць гро шы. Усё жыц цё ён 
ад пра ца ваў кі роў цам, хоць мае 
бу даў ні чую аду ка цыю. Га лоў ным 
па каз чы кам доб рай пра цы для яго 

заўж ды быў за ро бак, та му нель га 
ска заць, што баць ка пад тры маў 
мой вы бар. Але і не за мі наў. Жон-
ка пад трым лі вае, але, як і лю бая 
ін шая жан чы на, хо ча фі нан са вай 
бяс пе кі.

— Ужо і ажа ніц ца па спе лі?
— Так, паў та ра го да та му я афі-

цый на стаў жа на тым ча ла ве кам. 
Па зна ё мі лі ся ва ўні вер сі тэ це, яна 
ву чы ла ся на фа куль тэ це між на-
род ных зно сін. Я быў на чац вёр-
тым кур се, а мая бу ду чая жон ка 
— на пер шым. Да вя ло ся ча каць 
ча ты ры з па ло вай га ды, бо це шча 
ста я ла на сва ім: «за муж не ад дам, 
па куль не да ву чыц ца». За раз жон-
ка пра цуе ў ад ной з буй ных ІT-кам-
па ній.

— Ці ка васць да на ву ко вай 
пра цы пад час ву чо бы не знік-
ла?

— Ды не, на ват на ад ва рот. Мне 
рэ ка мен да ва лі пай сці на якую-не-
будзь з ка фед раў, каб зай мац ца 
на ву ко вай пра цай. Хоць я яшчэ не 
вы ву чаў курс ар га ніч най хі міі, але 
ці ка ві ла яна мя не больш за не ар-
га ніч ную, та му я вы ра шыў пай сці 
як раз на ад най мен ную ка фед ру. 
На той час яе стар шы нёй быў 
на ву ко вец з су свет ным імем — 
пра фе сар Ку лін ко віч. У 1990-я ён 
ад крыў но вую рэ ак цыю, за якую, 
на маю дум ку, мог на ват Но бе леў-
скую прэ мію атры маць. Але та ды 
ву чо ным бы ло не да прэ мій: фі нан-
са выя праб ле мы моц на ўда ры лі па 
на ву цы... На ка фед ры на пра ця гу 
двух га доў я зай маў ся на ву ко вай 
ра бо тай. Звя за на яна бы ла з фе-
ра мо на мі і ме ла яшчэ і ка мер цый-
ны склад нік. Ле там мы атрым лі ва-
лі па ла вы фе ра мон жу ка-ка ра е да і 
пра да ва лі яго ляс га сам. Прын цып 
дзе ян ня прос ты: у ле се ста віц ца 
скры ня з плас цін кай, на мо ча най 
у фе ра мо не. Усе жу кі ў ра ды у се 
дзе ся ці кі ла мет раў праз не ка то ры 
час збі ра юц ца ў гэ тай скры ні.
(Заканчэнне на 7-й стар. «ЧЗ».)

ХТО ТЫ, СЁН НЯШ НІ 
«EUROSTUDENT»?

Як па ка за лі вы ні кі апош няй хва лі да сле да ван ня «EUROSTUDENT», 
як мі ні мум 40% сту дэн таў еў ра пей скіх ВНУ рэ гу ляр на су мя шча юць 
ву чо бу і ра бо ту. Ці ка ва, што ў жыц цё вых пры яры тэ тах сту дэнц кай 
мо ла дзі ста іць на пер шым мес цы: ву чо ба, на быц цё прак тыч на га 
во пы ту ці маг чы масць пад за ра біць? І ці за да во ле ны яны та кім ста-
но ві шчам спраў? У Пар ту га ліі, на прык лад, толь кі 22% сту дэн таў 
па ве да мі лі, што ім уда ец ца больш-менш па спя хо ва ба лан са ваць 
па між усі мі сва і мі аба вяз ка мі.

— Ка лі са цы яль ная за да во ле насць сту дэн таў ніз кая і ка лі ім не ўда ец-
ца эфек тыў на раз мяр коў ваць свой час па між ву чо бай, ра бо тай, сяб ра мі, 
сям' ёй, спор там, хо бі і г.д., то ўзні кае не аб ход насць чымсь ці ах вя ра ваць: 
або якас цю жыц ця, або якас цю аду ка цыі, — лі чыць лі дар між на род най 
ка ар ды на цый най ка ман ды пра ек та «EUROSTUDENT» Ор ДА МІ НІК.

Пра гра ма «EUROSTUDENT» уяў ляе са бой доў га тэр мі но вае рэ гу ляр нае 
(па нэль нае) да сле да ван не-апы тан не сту дэн таў па не каль кіх тэ ма тыч ных 
бло ках. Для пры кла ду, адзін блок пы тан няў пры све ча ны тра ек то рыі атры-
ман ня вы шэй шай аду ка цыі, дру гі — са цы яль на-эка на міч най струк ту ры 
сту дэнц тва, трэ ці — бюд жэ ту сту дэнц ка га ча су. Ёсць бло кі, пры све ча ныя 
эка но мі цы сту дэнц ка га жыц ця і ака дэ міч най ма біль нас ці.

— Ма ні то рын га вы пра ект «EUROSTUDENT», які ахоп лі вае 27 еў ра пей-
скіх кра ін, ге не ры руе ўні каль ную ба зу да ных. Ён да зва ляе ад соч ваць і фік-
са ваць усе змя нен ні ў скла дзе сту дэнц тва за апош нія га ды, — тлу ма чыць 
Ор Да мі нік. — Між ін шым, склад сту дэн таў еў ра пей скіх ВНУ за апош нія 20 
га доў вель мі змя ніў ся. Пры чым змя ня юц ца не толь кі коль кас ныя па каз чы кі, 
але і са цы яль ны парт рэт сту дэнц тва. Для пры кла ду, у пер шай па ло ве 2000-х 
га доў у еў ра пей скіх кра і нах на зі раў ся ін тэн сіў ны рост коль кас ці сту дэн таў, 
які за тым ста бі лі за ваў ся. А ка лі па вя ліч ва ец ца коль касць, то рас це і раз на-
стай насць унут ры са цы яль най гру пы. Да та го ж ва ўсіх еў ра пей скіх кра і нах, 
што да лу чы лі ся да Ба лон ска га пра цэ су, вы шэй шая шко ла рэ фар му ец ца, 
ука ра ня ец ца дыс тан цый нае на ву чан не, што так са ма не мо жа не ад бі вац ца 
на скла дзе сту дэн таў. Вы ні кі да сле да ван ня, за сна ва ныя на 250 клю ча вых 
ін ды ка та рах, вель мі шы ро ка вы ка рыс тоў ва юц ца і на цы я наль ны мі мі ніс тэр-
ства мі аду ка цыі, і Еў ра пей скай ка мі сі яй, і Са ве там Еў ро пы. Ме на ві та на іх 
пад ста ве рых ту ец ца спра ва зда ча аб рэа лі за цыі Ба лон ска га пра цэ су.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Шэсць га доў та му два ма ла дыя му зы кан ты з Баб руй ска — Мі ша На ка раш ві лі і 
Кі рыл Ма цю шэн ка — ад пра ві лі ся за ва ёў ваць Маск ву. Дзе ля гэ та га яны па кі ну лі 
до сыць па пу ляр ны бэнд «Кі фа», у якім вы сту па лі, кам форт нае жыц цё ў баць коў-
скім до ме і ін шыя пры ві леі юнац тва. У хлоп цаў бы ла адзі ная ма ра — ства рыць 
сты лё вы рок-гурт, які змо жа прэ тэн да ваць... ні больш ні менш як на су свет ную 
вя до масць. За гэ ты час ім прый шло ся прай сці шмат вы пра ба ван няў — га ле чу, 
здра ду, зня ва гу з бо ку «вя лі кіх бо саў»... Але «баб руй скія аку лы» (так на зы ва лі 
хлоп цаў у му зыч най ту соў цы) не толь кі вы жы лі ў мас коў скім «акі я на ры у ме», 
але і ад ва я ва лі сваё мес ца пад сон цам. Ця пер скла да на знай сці не абы яка ва га да 
су час най му зы кі ча ла ве ка, які хоць бы раз не чуў пра гурт Nutekі. Ка рэс пан дэнт 
«Чыр вон кі» су стрэў ся з лі да рам бэн да, які рас па вёў пра не фар мат ны му зыч ны 
пра дукт, удзел у ад бо ры на Еў ра ба чан не і на па ле о наў скія пла ны.

«НА ША ГІС ТО РЫЯ 
МО ЖА ЗМЯ НІЦЬ ЖЫЦ ЦЁ ЦЭ ЛА ГА ПА КА ЛЕН НЯ»

КА ЛІ ПА РО ЗУ МУ,
або На ву ка мо жа быць пры быт ко вай

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

Ужо на 4 кур се 
я пра па на ваў сваю 
да па мо гу Ін сты ту ту 
фі зі ка-ар га ніч най хі міі, 
дзе пра цую 
і сён ня... Бы ла сва бо да, 
мож на бы ло 
у ней кім сэн се 
«па за баў ляц ца», 
паэ кспе ры мен та ваць. 
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Мі ша Nutekі:

Па ча так, аль бо «Шкло ду шы»
Свой пер шы гурт Мі ша і Кі рыл ар га ні-

за ва лі яшчэ ў ста рэй шых кла сах. Хлоп цы 
прос та збі ра лі ся ка ля пад' ез да, іг ра лі на 
гі та рах, пе ра раб ля лі вя до мыя пес ні. Мяс-
цо вы «му зыч ны бэнд» ве да лі ўсе, ча сам 
за пра ша лі на «ква тэр ні кі». Але са праўд-
ная па пу ляр насць прый шла да му зы кан-
таў пас ля та го, як яны ўвай шлі ў склад 
«Кі фы».

— На той мо мант «Кі фа» ўжо бы ла 
да стат ко ва рас кру ча ным гур том. Тым 
не менш мы ра зу ме лі, што гэ та... не зу-
сім тое. І асаб лі ва гэ та ад чу ва ла ся, ка лі 
мы ўдзель ні ча лі ў ней кіх фес ты ва лях і 
па раў ноў ва лі ся бе з ін шы мі бэндамі. Роз-
ні ца бы ла прос та кас міч ная! Што толь кі 
пры му ша ла нас раз ві вац ца. Мы пры яз-
джа лі з фес ты ва ляў, за чы ня лі ся ў па коі 
і з на тхнен нем рэ пе ты ра ва лі су тка мі на-

пра лёт. Як раз на та кім вось уз ды ме ў 
16 га доў мы з Мо цем і на пі са лі наш хіт 
«Шкло ду шы».

Ад нак хлоп цы ра зу ме лі, што так і 
«за граз нуць» на мес тач ко вым уз роў ні, 
ка лі не па спра бу юць усё кар ды наль на 
змя ніць. Та му Мі ша і Кі рыл удвух вы пра-
ві лі ся ў Маск ву, бо ас тат нія чле ны гур та 
не пад тры ма лі іх аван ту ру.

— Ня гле дзя чы на тое, што мы толь кі што 
скон чы лі шко лу, мы ўжо не бы лі дзець мі. 
Ра ней жа не бы ло ін тэр нэ ту, ма біль ных 
тэ ле фо наў, і жыц цё мы спа сці га лі не ў са-
цы яль ных сет ках, а на ву лі цы. Ву чы лі ся 
на ладж ваць ад но сі ны з ад на год ка мі, ад-
стой ваць свае ін та рэ сы... У 15 га доў я ўжо 
па чаў пад пра цоў ваць пад час ка ні ку лаў, каб 
да рэм на не губ ляць свой воль ны час. Усё 
гэ та збі ра ла ся ў адзін пазл, і та му мы ве да лі: 
у Маск ве не пра па дзём!

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)


