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— Ча му вы аб ра лі ме на ві та ма-
тэ ры я лаз наў ства?

— У шко ле мне заўж ды пра сцей 
да ва лі ся пры ро да знаў чыя на ву кі, у 
пер шую чар гу фі зі ка, а так са ма хі-
мія і бія ло гія. Та му вы бар бу ду чай 
спе цы яль нас ці быў не вя лі кі: або пра-
гра ма ван не, або фі зі ка. Я па сту піў 
на фіз фак Брэсц ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та імя Пуш кі на, і на трэ цім 
кур се па ду маў, што не ха чу, каб мае 
ве ды пра па да лі. Спа чат ку па пра ца-
ваў у вяс ко вай шко ле звы чай ным 
на стаў ні кам, а по тым атры маў пра-
па но ву іс ці ў ас пі ран ту ру пры НВЦ па 
ма тэ ры я лаз наў стве, дзе яшчэ пад-
час ву чо бы ва ўні вер сі тэ це пра хо дзіў 
прак ты ку.

Наш цэнтр зай ма ец ца вы ву чэн-
нем ма тэ ры я лаў і іх ха рак та рыс тык: 
тры ва лас ці, элект ра пра вод на сці і 
ін шых. Мно гія да сле да ван ні ма юць 
пры клад ны ха рак тар, у нас ёсць свая 
вы твор часць. Гэ тым ад роз ні ваемся 
ад мно гіх ін шых на ву ко вых ар га ні-
за цый. Я люб лю пра ца ваць не толь кі 
га ла вой, але і ру ка мі, люб лю ба чыць 
вы ні кі пра цы, та му ў свой час і вы-
браў ме на ві та гэ ты цэнтр.

— Як вы ацэ ні це ўзро вень уні-
вер сі тэц кай аду ка цыі ў рэ гі ё нах?

— У нас быў вель мі моц ны фа-
куль тэт. Усе вы клад чы кі ме лі на ву-
ко выя сту пе ні, ся род іх — шэсць дак-
та роў на вук. Сту дэн ты на кур се так-
са ма па да бра лі ся ня дрэн ныя: амаль 
па ло ва ма ёй гру пы скон чы ла шко лу 
з за ла ты мі ме да ля мі.

Ба за вая аду ка цыя, без дэ та лё ва-
га па глыб лен ня ў кан крэт ныя ад га-
лі на ван ні на ву кі, у нас бы ла вель мі 
доб рая. Вя лі кі мі нус — вы клад чы кам 
заўж ды да во дзіц ца ра біць упор на тэ-
а рэ тыч ную аду ка цыю, та му што для 
прак ты кі не ха пае аб ста ля ван ня. Ка лі 
ў нас ка жуць: «Мік ра скоп скла да ец-
ца з на ступ ных час так і пра цуе па 
на ступ ных прын цы пах», то ў кра і нах 
За ход няй Еў ро пы ча ла ве ку спа чат ку 
да юць па пра ца ваць з гэ тым аб ста-

ля ван нем. І, на рэш це, нель га за бы-
вац ца на са ма аду ка цыю, бо кож ны 
ах вот ны, ці каў ны да на ву кі ча ла век, 
па чы нае па глыб ляц ца ў тую тэ му, 
якая яму блі жэй.

Уво гу ле, мне зда ец ца, што на ша 
школь ная і ўні вер сі тэц кая аду ка цыя 
ні чым не гор шая за тую ж за ход не-
еў ра пей скую. А вось ужо на ўзроў ні 
ма гіст ра ту ры і ас пі ран ту ры па чы на ем 
са сту паць за ход нім ка ле гам.

— На коль кі я ве даю, вы ак тыў на 
пра хо дзі це ста жы роў кі за мя жой: 
бы лі ў Пар ту га ліі, Гер ма ніі, Бал га-
рыі, Бель гіі. Ці ёсць якія-не будзь 
іс тот ныя ад роз нен ні па між на шым 
і за меж ным па ды хо дам да раз віц-
ця на ву кі?

— Ка лі не згад ваць фі нан са вы бок 
спра вы, то іс тот ныя ад роз нен ні ёсць 
толь кі ў сіс тэ ме пад рых тоў кі спе цы я-
ліс таў для сфе ры на ву кі. На За ха дзе 
сту дэнт стар шых кур саў звы чай на 
ўжо мае ней кую спе цы я лі за цыю. 
Ёсць вуз кая сфе ра, у якой ён збі ра-
ец ца пра ца ваць, і ў ад па вед нас ці са 
сва ім вы ба рам вы пуск нік ВНУ шу-
кае пра цу ў ла ба ра то рыі ці на прад-
пры ем стве. У нас жа толь кі вель мі 
ма лень кі пра цэнт ма ла дых ву чо ных, 
якія на па чат ку пра цы ве да юць, у якім 
ад га лі на ван ні на ву кі яны бу дуць пра-
ца ваць. Гэ та звя за на з ха рак та рам 
на шай уні вер сі тэц кай аду ка цыі, якая 
на кі ра ва на на пе ра да чу ба за вых ве-
даў ва ўсіх ад га лі на ван нях на ву кі, без 
пры вяз кі да прак тыч на га ўжы ван ня.

І яшчэ трэ ба вы лу чыць па ды ход 
да рэа лі за цыі га то вых рас пра цо вак. 
На жаль, у Бе ла ру сі пра соў ван нем 
сва іх іна ва цый зай ма юц ца са мі ву-
чо ныя. Гэ та зай мае шмат ча су, і ня-
рэд ка пра ект ста но віц ца не ак ту аль-
ным яшчэ да свай го ўка ра нен ня на 

вы твор час ці. Усё-та кі, на маю дум ку, 
ін жы ні рын гам, мар ке тын гам і ін шы-
мі ста ды я мі ўва саб лен ня пра ек таў 
па він ны зай мац ца спе цы яль на пад-
рых та ва ныя лю дзі.

— Ся род усіх пра ек таў па між-
на род ным су пра цоў ніц тве час цей 
за ўсё ўзгад ва юць ра мач ныя пра-
гра мы. Рас ка жы це, што гэ та за 
пра гра мы і ў чым іх вар тасць для 
бе ла рус кай на ву кі?

— Ра мач ныя пра гра мы пра во-
д зяц ца Еў ра пей скім са юзам вель мі 
даў но. Фак тыч на гэ та та кія ўсе еў ра-
пей скія на ву ко выя «пя ці год кі», ка лі 
ву чо ныя з не каль кіх еў ра пей скіх кра-
ін збі ра юц ца ў ра бо чыя гру пы, каб 
су поль на ства раць неш та но вае. Та-
кія пра гра мы шчод ра фі нан су юц ца, 
а та му на ву коў цы не ма юць праб-
лем з ма тэ ры яль ным за бес пя чэн нем. 
Ця пер за вяр ша ец ца сё мая ра мач ная 
пра гра ма. На ступ ны цыкл «Га ры зонт 
2020» бу дзе цяг нуц ца сем га доў, а не 
пяць, як гэ та бы ло ра ней.

Вар тасць та кіх пра грам для бе-
ла рус кіх на ву коў цаў за клю ча ец ца ў 
тым, што нам да юць до ступ да ма-
тэ ры яль ных срод каў і аб ста ля ван ня, 
яко га на ра дзі ме час та не ха пае. Еў-
ра пей ская на ву ко вая су поль насць 
уза мен атрым лі вае на шы ідэі і іна ва-
цыі. Пра вы на вы ні кі пра цы звы чай на 
па роў ну дзе ляц ца па між на мі і ар-
га ні за та ра мі пра грам. Да сле да ван ні 
мо гуць мець як вы ключ на фун да мен-
таль ны ха рак тар, так і пры клад ны, 
аж да ства рэн ня вы твор час ці.

— А што ўклад ва ец ца ў па няц це 
«бе ла рус кая на ву ка»?

— Я пры трым лі ваў ся б сло ва-
злу чэн ня «на ву ка ў Бе ла ру сі». Бо, 
зга дзі це ся, ня ма ж бе ла рус кай таб-
лі цы мно жан ня ці бе ла рус кай пе ры-
я дыч най сіс тэ мы эле мен таў. Усе мы 
пра цу ем на ад ну вя лі кую су свет ную 
су поль насць, і я ні ко лі не ба чыў та-
кой з'я вы, як на ву ко вы па тры я тызм. 
У тым жа Бру се лі ра зам са мной бы-
лі лю дзі з больш як двац ца ці кра ін, і 

ўсе пра ца ва лі дзе-
ля ад ной мэ ты. Пра 
на ву ку якой-не-
будзь асоб най кра-
і ны мож на ка заць, 
толь кі ха рак та ры-
зу ю чы, на прык лад, 
най больш раз ві тыя 
яе ад га лі на ван-
ні. Для Бе ла ру сі 
тра ды цый на гэ та 
оп ты ка і ма тэ ры я-
лаз наў ства, якім я 
і зай ма ю ся.

Але ву чо ныя 
з'яў ля юц ца кас ма па літ амі толь кі ў 
сва ёй пра цы, пра сваю ра дзі му ні-
хто не за бы ва ец ца. Звы чай на, ка лі 
мы пра цу ем над ней кі мі пра ек та мі 
су поль на з за меж ні ка мі, то ро бім тэ-
ма тыч ныя ве ча ры ны, на якіх усе рас-
каз ва юць пра сваю кра і ну. Мы рас-
па вя да ем ка ле гам пра Бе ла русь, яе 
тра ды цыі і куль ту ру. Зда ец ца, гэ та 
ўсім ці ка ва, бо пра на шу кра і ну, як 
нам ні крыўд на, звы чай на ве да юць 
ня шмат.

— А якія з апош ніх рас пра цо вак 
цэнт ра ма тэ ры я лаз наў ства вам па-
да юц ца най больш ак ту аль ны мі?

— Як раз ня даў на я вяр нуў ся з вы-
ста вы ў Га но ве ры. Ра зам з дэ ле га цы-
яй Ака дэ міі на вук мы дэ ман стра ва лі 
рас пра цоў кі на ша га НВЦ. У пер шую 
чар гу, гэ та штуч на ство ра ныя звыш-
цвёр дыя ма тэ ры я лы — та кія, як ал ма-
зы і ку біч ны ніт рыт бо ру. Іх вар тасць 
у тым, што яны мо гуць рэ заць усе 
ас тат нія рэ чы вы за кошт сва ёй тры-

ва лас ці. Па каз ва лі штуч на ство ра ныя 
каш тоў ныя ка мя ні: сма раг ды, алек-
санд ры ты і ін шыя. Яны вы клі ка лі вя-
лі кую ці ка васць у на вед валь ні каў, бо 
вы гля да юць вель мі пры го жа. Яшчэ 
ад на важ ная рас пра цоў ка — маг ніт-
ныя эк ра ны, якія аба ра ня юць тэх ні-
ку ад ста рон ня га элект ра маг ніт на га 
ўздзе ян ня. На прык лад, з іх да па мо-
гай мож на аба ра няць ад па шко джан-
ня ін фар ма цыю, што за хоў ва ец ца на 
він чэс та рах пер са наль ных кам п'ю та-
раў, а так са ма ін шыя пры ла ды, якія 
пра цу юць з маг ніт ным по лем. Мож на 
ўзга даць і элект рон ную ке ра мі ку, якая 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў GPS-дат чы ках. 
Сён ня іс нуе шмат сіс тэм спа да рож ні-
ка вай на ві га цыі: GPS, ГЛО НАС, якія 
пра цу юць з роз ны мі час то та мі. За-
мест та го, каб ста віць у адзін на ві га-
тар не каль кі роз ных дат чы каў, мож на 
ўста ля ваць толь кі наш — ён па кры-
вае шы ро кі дыя па зон час тот.

— Які кі ру нак у су час най на ву-
цы вы лі чы це са мым перс пек тыў-
ным?

— Ка лі па гля дзець, на якія на-
ву ко выя ча со пі сы ця пер больш за 
ўсё спа сы ла юц ца ву чо ныя, то гэ та 
вы дан ні, пры све ча ныя бія ло гіі і хі-
міі. Вя лі кая бу ду чы ня ў «па меж ных» 
ад га лі на ван няў — бія хі міі, бія фі зі кі. 
У Бе ла ру сі па гэ тых кі рун ках па ча-
лі пра ца ваць ня даў на, та му ра бо ты 
яшчэ вель мі шмат.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

ВУ ЧО НЫ — І КАСМАПАЛІТ, 
І ПАТРЫЁТ
Ма ла ды на ву ко вец, су пра цоў нік на ву ко ва-вы твор ча га цэнт ра НАН Бе ла ру сі 
па ма тэ ры я лаз наў стве Ягор Ка ню коў — пра сваё жыц цё і пра цу

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

У нас ёсць свая вы твор часць. 
Гэ тым ад роз ні ваемся 
ад мно гіх ін шых на ву ко вых 
ар га ні за цый.

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

Га лоў ная мэ та «трэ ні роў кі» — на ву чыц-
ца аб слу гоў ваць, не ства ра ю чы чэр-
гаў — бо яны мо гуць стаць пры чы най 
скар гаў! За тое пас ля «за гар тоў ван ня» 
ва лан цё ры бы лі га то вы да ўся го. Та-
му ўсё прай шло вы дат на, да та го ж не 
бы ло моў на га бар' е ру, чым я вель мі 
га на ру ся, усё ж мно гія ва лан цё ры бы-
лі з май го фа куль тэ та». Ва лан цё рам 
бы ло на столь кі ці ка ва, што яны пра сі лі 
да дат ко вы «фронт» ра бот.

ЧАЙ
 ДЛЯ БРЫ ТАН ЦА

Кур' ёз ных вы пад каў у Фан-вёс цы 
ха па ла: тут бы ла зо на гас цін нас ці, 
дзе ту рыс ты свят ка ва лі пе ра мо гі 
сва іх ка манд. Да во лі час та «губ ля-
лі ся» ла ты шы. Аль бо пры хо дзі лі на 
рэ цэп цыю без да ку мен таў. Зда ра ла-
ся, што лю дзі, якія згу бі лі ся, пра сі лі 
да па мо гі. І ва лан цё рам за мест пра-
цы на рэ цэп цыі да во дзі ла ся пра во-
зіць дзень у мі лі цыі, «вы зва ля ю чы» 
гос ця.

— За час, пра ве дзе ны на рэ цэп-
цыі, я на ву чы ла ся з пер ша га по гля ду 
бес па мыл ко ва вы зна чаць, хто ёсць 
хто з гас цей, — ах вот на дзе ліц ца 
сва і мі на зі ран ня мі ва лан цёр ка. — 
Ка лі за ся ля лі ся бе ла ру сы ці ра сі я не, 
яны ад чу ва лі ся бе як до ма. А за меж-
ні кі, на ад ва рот, усім жы ва ці ка ві лі ся, 
вы каз ва лі па дзя ку.

Мы ча ка лі, што пры е дзе шмат 
гас цей з Ра сіі. Але мно га бы ло і 
за меж ных гас цей. Пры еха лі швей-
цар цы, шве ды, нар веж цы, ла ты шы, 

італь ян цы, фран цу зы, нем цы, та му 
мы прак ты ка ва лі ся не толь кі ў анг-
лій скай мо ве, а яшчэ ў ня мец кай і 
фран цуз скай.

Па да ло ся, што фран цу зы вель мі 
ра ду юц ца жыц цю. Яны пры еха лі ўна-
чы вя лі кай гру пай. Звы чай на лю дзі 
стом ле ныя, нер ву юц ца, про сяць хут-
чэй за ся ліць, — а гэ тыя ў ад каз на 
прось бу па ча каць на цяг ну лі на ся бе 
фан-воп рат ку, па ча лі спя ваць і тан-
ца ваць. Ся род іх бы ло мно га пен сі-

я не раў-па да рож ні каў, і яны зу сім не 
су ма ва лі. Ту рыс таў ва ўзрос це ха па-
ла, ха ця больш за ўсё бы ло мо ла дзі. 
Зда ра ла ся, што пры яз джа лі сем'і з 
дзець мі — у асноў ным, бе ла ру сы і 
ра сі я не.

Ад ной чы да вя ло ся па важ дац ца 
з бры тан цам, які пры ехаў на дзень 
ра ней, чым трэ ба. Каб за ся ліц ца ў 
ну мар, ён быў вы му ша ны па ча каць 
дзве га дзі ны. Бры та нец за ха цеў 
вы піць чаю, а ў мя не быў толь кі ў 
па ке ці ках, і, што са мае смеш нае, 
анг лій скай вы твор час ці, але бе ла-
рус кай рас фа соў кі. «Якія смач ны 
чай, быц цам род ны», — за да во ле на 
пра мо віў бры та нец і... па пра сіў дру гі 
ку ба чак!

МІНСК 
ВА ЧЫ МА ЗА МЕЖ НІ КА

Вя до ма, гос ці ста лі цы аба вяз ко-
ва дзя лі лі ся сва і мі ўра жан ня мі пра 
Мінск. «Чыс та, пры го жа, сім па тыч-
ныя дзяў ча ты», — ка жуць амаль усе, 
хто ўпер шы ню пры яз джае ў Бе ла-
русь, — ад зна чы ла ва лан цёр ка. — 
Але мы ха це лі па ка заць ту рыс там 
больш: усім пра па ноў ва лі на ве даць 
эк скур сію па го ра дзе аль бо ад пра-
віц ца ў ванд роў ку ў Мір і Ня свіж. Тут 
мы тра пі лі ў «яб лы чак», бо па слу га 
ста ла вель мі па пу ляр най, усе з вя лі-
кім за да валь нен нем ад кры ва лі для 
ся бе но выя марш ру ты».

Пер шыя ўра жан ні ад кра і ны бы-
ва юць роз ныя, але час та да ста віць 
ра дасць мо жа на ват не вя лі кі су ве нір. 
Ва лан цё ры Фан-вёс кі не ме лі пра ва 
пра да ваць бе ла рус кія су ве ні ры, але 
кож на му гос цю яны ўру ча лі па мят ны 
па ку нак з куб кам-за пра шаль ні кам у 
Бе ла русь, кар тай гос ця, якая да ва-
ла зніж кі на на вед ван не ка вяр няў, 
кар тай го ра да і мет ра па лі тэ на, пра-
яз ным на 10 бяс плат ных па ез дак на 
гра мад скім транс пар це. Дык гас цям 
на столь кі спа да ба лі ся іх па да рун кі, 
што яны вы прош ва лі куб кі і на ват 
су ве нір ныя па ке ці кі.

А яшчэ за меж ні кі вель мі шчод ра 
аплач ва лі вы ступ лен ні му зы кан таў у 
пе ра хо дах, якія ім ду жа па да ба лі ся.

Сло вам, гос ці чэм пі я на ту бы-
лі цал кам за да во ле ны пры ёмам у 
Фан-вёс цы, а зна чыць, ва лан цё ры 
спра ві лі ся са сва ёй за да чай на «вы-
дат на».

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

Ва лан цё ры Фан-вёс кі не ме лі 
пра ва пра да ваць бе ла рус кія 
су ве ні ры, але кож на му 
гос цю яны ўру ча лі па мят ны 
па ку нак.

У ФАН-ВЁС ЦЫ — ЯК ДО МА!

Бы ло мно га пен сі я не раў-
па да рож ні каў, і яны зу сім 
не су ма ва лі. 

НА ША ДА ВЕД КА
На сайт Ды рэк цыі чэм пі я на ту 

па сту пі ла больш за 3,5 ты ся чы 
за явак ад ах вот ных стаць ва лан-
цё ра мі.

Уся го ў рам ках чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі бы лі за дзей ні ча ны 752 ва-
лан цё ры з ко ла сту дэн таў ВНУ і ак-
ты віс таў Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан-
ска га са ю за мо ла дзі. Най боль шая 
коль касць ва лан цё раў (322 ча ла ве-
кі) бы лі сту дэн та мі Мінск ага дзяр-
жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ-
та. Яшчэ 200 ча ла век на ву ча лі ся ў 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі-
тэ це фі зіч най куль ту ры.

Ак цыю «За пі шы ся ва лан цё рам-
2014» пра вёў і Бе ла ру скі рэс пуб лі-
кан скі са юз мо ла дзі. БРСМ сфар-
мі ра ваў 29 сэр віс ных сту дэнц кіх 
атра даў (уся го 491 ча ла век) для 
ра бо ты на роз ных ста ліч ных аб'-
ек тах. Сэр віс ныя атра ды пра ца-
ва лі ў Мін скім мет ра па лі тэ не, у 
сту дэнц кай вёс цы, у атэ лях і гас-
ці ні цах. А ўво гу ле по ле дзей нас ці 
для ва лан цё раў бы ло над звы чай 
шы ро кім: ад су пра ва джэн ня гас цей 
з вак за лаў і аэ ра пор та да ра бо ты 
ў акрэ ды та цый ных цэнт рах, прэс-
цэнт ры, лінг віс тыч ных служ бах, у 
спар тыў ных і ме ды цын скіх сэр ві сах 
ля до вых арэн, ін фа цэнт рах гас ці-
ніц, ін фар ма цый на-ту рыс тыч ных 
цэнт рах Мін ска.

Удзяч ны госць з за да валь нен нем пра ка ціў ва лан цёр ку на сва ім «бай ку».

Фо
 та

 з 
ар

 хі в
а.

Усё-та кі, на маю 
дум ку, ін жы ні рын гам, 
мар ке тын гам і ін шы мі 
ста ды я мі ўва саб лен ня 
пра ек таў па він ны зай мац ца 
спе цы яль на пад рых та ва ныя 
лю дзі.


