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З да цэн там ка фед ры 
тэх на ло гіі шкла і ке ра мі кі 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
тэх на ла гіч на га 
ўні вер сі тэ та Мі ха і лам 
ДЗЯ ДЗЕН КАМ мы 
су стра ка ем ся ў ад ной 
з ла ба ра то рый ВНУ. 
Ва ла кон ная оп ты ка — 
яго пры зван не. Акра мя 
пос пе хаў у вы клад чыц кай 
дзей нас ці, на ра хун ку 
Мі ха і ла шмат лі кія 
на ву ко выя рас пра цоў кі 
ў гэ тай сфе ры. Пры 
гэ тым яму ўся го толь кі 31 
— зу сім юны ўзрост для 
на ву коў ца.

— Мож на ска заць, што ў 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны тэх на-
ла гіч ны ўні вер сі тэт я тра піў 
вы пад ко ва, — пры зна ец ца Мі-
ха іл. — Пас ля шко лы ў Лі дзе, 
якую скон чыў з за ла тым ме-
да лём, спра ба ваў па сту піць у 
БДУ на спе цы яль насць «ма тэ-
ма тыч ная кі бер не ты ка», але не 
ха пі ла ад на го ба ла. Уве ча ры, 
раз зла ва ны сам на ся бе, вы-
ра шыў: прос та вы пад ко ва ад-
крыю збор нік, ку ды па лец тра-
піць, ту ды і па ня су да ку мен ты. 
Збор нік ад крыў ся на ста рон цы 
з ін фар ма цы яй пра БДТУ. З тых 
ча соў я тут: ад ву чыў ся, пас ля 
па сту піў у ас пі ран ту ру, аба ра ніў 
кан ды дац кую ды сер та цыю на 
тэ му «Шкло для атры ман ня ва-

ла кон на-ап тыч ных эле мен таў». 
Ма ёй на ву ко вай пра цай кі руе 
за гад чык ка фед ры тэх на ло гіі 
шкла і ке ра мі кі пра фе сар Іван 
Ада ма віч Ля віц кі, яко му я вель-
мі ўдзяч ны за да па мо гу.

Трэ ба ад зна чыць, што да-
сле да ван ні па гэ тай тэ ме — 
фак тыч на пер шыя ў Бе ла ру сі, 
да гэ туль ні хто ў нас не зай маў-
ся іх рас пра цоў кай. Вы ні кі мож-
на лі чыць уні каль ны мі для ўсёй 
пост са вец кай пра сто ры. На ват 
у су сед няй Ра сіі, дзе пас ля рас-
па ду СССР за ха ваў ся асоб ны 
Дзяр жаў ны ап тыч ны ін сты тут, 
на ву ко вая пра ца ў гэ тым на-
прам ку амаль спы не на.

Пры гэ тым перс пек тыў насць 
кі рун ку су мнен няў не вы клі кае: 
акра мя тра ды цый на га ўжы-
ван ня ап тыч на га ва лак на для 
пе ра да чы да ных (у боль шас ці 
но ва бу доў ляў до ступ у ін тэр нэт 
ажыц цяў ля ец ца пры да па мо зе 
гэ тай тэх на ло гіі), яго вы ка рыс-
тоў ва юць у аба рон най пра мыс-
ло вас ці, ме ды цы не, пра ва ахоў-
най дзей нас ці, наф та зда бы чы і 
мно гіх ін шых сфе рах. Ска жам, 
зна ё мы мно гім пры бор эн да-
скоп, які да зва ляе лі та раль на 
за зір нуць уся рэ дзі ну ча ла ве ча-
га ар га ніз ма, пра цуе па прын-
цы пах ва ла кон най оп ты кі. Тое 
ж са мае мож на ска заць і пра 
ба рас коп, дзя ку ю чы яко му на 
мыт ні пра вя ра юць бен за ба кі 
ма шын на на яў насць кант ра-
бан ды, не ўскры ва ю чы ку заў.

— Уво гу ле, оп та ва лак но 

змя няе су свет, — ка жа Мі ха іл 
Дзя дзен ка. — На прык лад, пе-
рыс ко пы на пад вод ных лод ках 
мож на ра біць менш гру васт кі мі 
і крох кі мі, ка лі за мест сіс тэ мы 
люс тэр каў вы ка рыс тоў ваць 
све та во ды, якія пе ра но сяць 
свят ло лі та раль на ў са бе.

На ву ко вец дэ ман струе не ка-
то рыя ўзо ры оп та ва ла кон ных 
пры бо раў, на прык лад, фа кон. 
Гэ та не вя ліч кі ўсе ча ны ко нус, 
зроб ле ны з ап тыч на га шкло-
ва лак на. Ка лі на ву зей шым 
яго кан цы зна хо дзіц ца ней кая 
вы ява, з дру го га з'яў ля ец ца 
па вя лі ча нае ў не каль кі ра зоў 
ад люст ра ван не. Яшчэ адзін 
прад мет — дэ таль ад нач но га 
пры цэ ла. Пас ля апра цоў кі лю-
мі ніс цэнт ным са ста вам пры ла-
да дае дак лад нае і чыс тае ад-
люст ра ван не прад ме таў на ват 
ва ўмо вах сла бо га асвят лен ня.

— Яшчэ адзін кі ру нак пра цы 
— ра дыё праз рыс тае і ра дыё-
ахоў нае шкло, — рас па вя дае 
Мі ха іл. — Ця пер та кая пра дук-
цыя на бы вае па пу ляр насць, 

але на шай кра і не пры хо дзіц ца 
на бы ваць яе за мя жой, бо вы-
твор часць у Бе ла ру сі па куль не 
на ла джа на. Са мы прос ты прык-
лад ужы ван ня — мік ра хва лё выя 
печ кі. У боль шас ці з іх унут ры 
ёсць та кі свое асаб лі вы каў пак 
з ке ра мі кі або шкло ке ра мі кі, 
які аба ра няе вы пра мень валь-
нік ад пыр скаў і па шко джан няў 
і ад на ча со ва не за мі нае рас паў-
сюдж вац ца мік ра хва лям. Гэ та 
прык лад ра дыё праз рыс та га 
шкла. Ра дыё ахоў нае, на ад ва-
рот, вы кон вае ро лю эк ра на і 
мо жа ўжы ва цца шмат дзе: для 
шклен ня ў дзі ця чых сад ках і 
гра мад скіх уста но вах, у якас-
ці ра дыё аба рон ных аку ля раў і 
гэ так да лей. Бо элект ра маг ніт-
ныя па лі, якія нас акру жа юць, 
шко дзяць зда роўю: уплы ва юць 
на сар дэч на-са су дзіс тую і нер-
во вую сіс тэ мы, і та му лю дзей 
трэ ба аба ра няць ад іх.

Ма тэ ры яль на-тэх ніч ная ба-
за БДТУ дае да во лі вя лі кія 
маг чы мас ці. Вы ні кі і до след ныя 
эк земп ля ры но вых са ста ваў 
шкла, якія ро бяць тут, ад да юць 
на вы твор часць. Га то выя са ста-
вы, рас пра ца ва ныя ў тым лі ку 
і Мі ха і лам, звы чай на вы раб ля-
юць на за вод зе «Оп тык» у яго 
род най Лі дзе.

Не бу дзем за бы вац ца і на 
тое, што, акра мя да сле да-
ван няў, Мі ха іл зай ма ец ца вы-
кла дан нем ва ўні вер сі тэ це. 
Па раў ноў ва ю чы сваё па ка-
лен не сту дэн таў з сён няш нім, 
Мі ха іл ка жа, што «сла бых» ця-

пер больш. Праб ле ма, на яго 
дум ку, за клю ча ец ца ў пер шую 
чар гу ў ад бо ры абі ту ры ен таў: 
ка лі ра ней са май ніз кай ад зна-
кай для па ступ лен ня бы ла та-
га час ная «трой ка», то ця пер і 
тыя, хто здаў тэс ці ра ван не, па 
ра ней шых мер ках, фак тыч на на 
ад зна ку «не зда валь ня ю ча», мо-
гуць прэ тэн да ваць на мес ца ва 
ўні вер сі тэ це.

— Я ду маю, што мно гія 
праб ле мы ця пе раш няй сту-
дэнц кай мо ла дзі па чы на юц ца 
са шко лы, — рас па вя дае Мі ха-
іл. — Вось яск ра вы прык лад: 
ва ўні вер сі тэ це мы зай ма ем ся 
праф арыен та цый най пра цай, 
ез дзім па шко лах і рас каз ва ем 
пра спе цы яль нас ці, якія мож на 
атры маць у БДТУ. Ад ной чы я 
зай шоў у клас, а дзе ці ся дзяць 
без на стаў ні ка, за ня тыя сва і мі 
спра ва мі. Гэ та бы ла ся рэ дзі на 
ўро ка, а яны ні чо га не ра бі лі 
па тэ ме. Ця пе раш нія сту дэн-
ты і са мі ня рэд ка пры зна юц ца, 
што ў шко лах на стаў нік фі зі кі 
прос та да ваў ім за да чы, а сам 
сы хо дзіў. І гэ та не адзін ка выя 
гіс то рыі, іх шмат. Але пры гэ тым 
моц ных сту дэн таў так са ма ня-
ма ла. Я ска заў бы, ста ла знач на 
больш «ся рэд ніх», з які мі трэ ба 
шчыль на пра ца ваць, каб быў 
плён.

Рас па вя дае Мі ха іл і пра 
свой по быт. Ужо ча ты ры га-
ды, як ён жа на ты. Да гэ туль 
сям'я Дзя дзен каў жы ла ва 
ўні вер сі тэц кім ін тэр на це, там 
жа прай шоў пер шы год жыц-
ця іх дач кі. Ле тась су пра цоў-
ні кі БДТУ, якія ме лі па трэ бу ў 
па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, 
атры ма лі арэнд ныя ква тэ ры ў 
комп лек се «Ма гістр» (квар та-
ле жыл ля, па бу да ва ным спе-
цы яль на для дзея чаў на ву кі 
і куль ту ры). У но вай двух па-
каёў цы Мі ха іл з жон кай і дач-
кой ад чу ва юць ся бе ўтуль на, 
бо, пэў на, са мае важ нае пы-
тан не ма ла дой сям'і ця пер вы-
ра ша на.

Амаль увесь свой воль ны 
час Мі ха іл пры свя чае да чцэ і 
жон цы. А яшчэ пі ша вер шы і 
скла дае... тэкс ты пе сень для 
ад на го з ра сій скіх рок-гур тоў.

— Пра бу ду чы ню ця пер 
раз ва жаць цяж ка, — дзе ліц-
ца ма ла ды ву чо ны. — Ка жуць, 
дрэн ны сал дат, які не ма рыць 
стаць ге не ра лам, і я кі ру ю ся 
гэ тым прын цы пам. Зай мац ца 
на ву кай мне па да ба ец ца, як і 
вы кла даць. Та му раз ві вац ца 
збі ра ю ся ў гэ тым кі рун ку. У 
са мых бліз кіх пла нах — на пі-
сан не док тар скай ды сер та цыі. 
Так, цяж кас ці ёсць, але я не 
пры хіль нік па ды хо ду, ка лі лю-
дзі «ска чуць» з мес ца на мес-
ца, шу ка ю чы леп шай до лі. Як 
той ка заў, «нель га ес ці ка шу 
дзвю ма лыж ка мі» ці «на двух 
крэс лах не ўсе дзіш». Я мяр-
кую, што трэ ба зай мац ца ад-
ной спра вай. Усё скла дзец ца 
са мо па са бе, ка лі пры свя ціць 
жыц цё та му, што лю біш.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

(Заканчэнне. Пачатак 
на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Ка жуць, што ў вёс-

цы сум на. Але гэ та не так, 
асаб лі ва ка лі пра цу еш на-
стаў ні кам. Кож ны дзень 
мя не ве ся ляць дзе ці. Адзін 
хлоп чык, на прык лад, спра-
ба ваў рас ка заць пра на шэс-
це «ся ля на-сла вя на-ман го-
ла-та тар», — з усмеш кай 
пры гад вае Ва лян ці на.

Ва лей боль ны 
бум

Ге на дзю Га па но ві чу 
ў якас ці раз мер ка ван ня 
пра па ноў ва лі пра цу ва ўні вер сі тэ це, але 
ён ад мо віў ся. «Зар пла та бы ла б не вя лі кая, 
а жыц цё ў Мін ску да ра гое», — тлу ма чыць 
сваё ра шэн не хло пец.

Ця пер ён на стаў нік гіс то рыі і геа гра фіі 
ў СШ №5 Слуц ка. Пе рад пер шым ве рас-
ня Ге надзь не хва ля ваў ся зу сім, та му што, 
па-пер шае, за га дзя па спеў па зна ё міц ца з 
не ка то ры мі бу ду чы мі вуч ня мі; па-дру гое, 
ды рэк тар гэ тай шко лы ра ней быў ды рэк-
та рам у той, дзе ву чыў ся хло пец.

— Адзі нае, што вы клі ка ла цяж кас ці, — 
да ку мен та цыя. Спа чат ку на ват ба яў ся 
за паў няць жур нал: ду маў, што са псую, 
але ка ле гі да па маг лі і рас тлу ма чы лі, што 
да ча го. Я ім вель мі ўдзяч ны за тое, што 
пад каз ва юць мне, з які мі 
кла са мі трэ ба быць больш 
стро гім, а дзе мож на быць 
мяк чэй шым.

Ма ла ды спе цы я ліст 
пры зна ец ца, што атрым-
лі вае не ве ра год нае за да-
валь нен не, ка лі школь ні кі 
ся дзяць на ўро ках з ад кры-
ты мі ра та мі і ўваж лі ва яго 
слу ха юць.

— Я ба чу, што вуч ні 
імк нуц ца да мя не, хо чуць 
па сяб ра ваць, на ват «фрэн-
дзяць» у са цы яль ных сет-
ках. Да ве да лі ся, што я ва 
ўні вер сі тэ це зай маў ся ва-
лей бо лам, і ця пер у шко-
ле па чаў ся «ва лей боль ны 
бум» — ва ўсіх з'я ві ла ся 
жа дан не ў яго гу ляць, — 
ка жа Ге надзь і ад ра зу ж 
зна хо дзіць тлу ма чэн не дзі-
ця чай ці каў нас ці: — Ся род 
на стаў ні каў ма ла муж чын.

Пра цоў ныя пла ны Ге на-
дзя не аб мя жоў ва юц ца сце на мі шко лы: у 
хут кім ча се ён збі ра ец ца ва дзіць дзя цей 
пас ля ўро каў у кі на тэ атр на гіс та рыч ныя 
філь мы. Ма ла ды пе да гог ста віц ца да сва ёй 
пра цы з ад каз нас цю і праз два га ды, ка лі 
аба вяз ко вая ад пра цоў ка скон чыц ца, уця-
каць са шко лы не збі ра ец ца: «Не прос та 
ж так я ва ўні вер сі тэ це ву чыў ся і вы браў 
ме на ві та гэ тую пра фе сію!»

— За раз мя не пе ра паў ня юць змя ша ныя 
па чуц ці. Шмат сяб роў за ста ло ся ў Мін ску, 

але ж і ў Слуц ку я «свой ча ла век», — раз ва-
жае хло пец. — Вя до ма, у ста лі цы ёсць шмат 
маг чы мас цяў для ці ка ва га ад па чын ку, але, 
з ін ша га бо ку, я ця пер не сту дэнт, пра цую, 
воль на га ча су ў мя не менш. Уве ча ры на стаў-
нік пра вя рае сшыт кі, рых туе пла ны ўро каў.

Пер шая двой ка
Аляк сей Каз лоў вы кла дае фі зі ку ў 86-й 

мін скай шко ле і з'яў ля ец ца клас ным кі раў-
ні ком 9 кла са. Да пра цы са школь ні ка мі 
яму не пры вы каць: кож нае сту дэнц кае ле-
та ён пра ца ваў вы ха валь ні кам у дзі ця чых 
лет ні ках.

— Свой прад мет я ве даю доб ра, мне 
лёг ка пра во дзіць за ня ткі. А вось быць клас-
ным кі раў ні ком у 25 вуч няў ня прос та. Гэ та 
па тра буе ад каз нас ці і шмат ува гі, з кож ным 
не аб ход на пра ца ваць ін ды ві ду аль на.

Па коль кі Аляк сей ста рэй шы за сва іх 
на ву чэн цаў уся го на не каль кі га доў, ён ад-
зна чае, што ма ла до му на стаў ні ку вель мі 
важ на ад ра зу акрэс ліць ме жы ў ад но сі нах 
«школь нік—пе да гог». Не аб ход на цвёр да і 
ад кры та ка заць пра гэ та спа чат ку, інакш 
мо мант бу дзе ўпу шча ны...

Фі зі ка — прад мет, які 
лю бяць да лё ка не ўсе, але 
хло пец сцвяр джае, што гэ-
та не праб ле ма. «За ці ка-
віць фі зі кай мож на на ват 
гу ма ні та рыя. Усё, пра што 
рас каз ваю, пад ма цоў ваю 
пры кла да мі з жыц ця, пра-
вод жу экс пе ры мен ты — 
дзе ці лю бяць эфект насць. 
На ўро ку і ў тэ ма тыч ныя 
гуль ні мож на гу ляць». І ўсё 

ж не як Аляк сею да вя ло ся па ста віць пер шую 
ў сва ім жыц ці «двой ку» вуч ню, які не прос та 
не пад рых та ваў ся да за ня ткаў, але і па каз-
ваў сваё не жа дан не зай мац ца ў кла се.

— Ка лі я быў школь ні кам, мя не ву чы лі 
лю дзі, якія скон чы лі ВНУ ў са вец кі час ці ў 
пер шай па ло ве 1990-х га доў. Гэ та бы лі на-
стаў ні кі з ін шы мі по гля да мі на пе да го гі ку, ды 
і на жыц цё ў цэ лым. Мы час та не маг лі зра-
зу мець ад но ад на го. У ця пе раш ніх ма ла дых 
на стаў ні каў ёсць пе ра ва га: яны зна хо дзяц ца 
на ад ной хва лі з дзець мі, ім пра сцей прый сці 
да па ра зу мен ня, — па раў ноў вае па ка лен ні 
ма ла ды спе цы я ліст і ка жа, што ста ра ец ца не 
паў та раць па мы лак сва іх на стаў ні каў.

Пра тое, што за ро бак не вя лі кі, Аляк сей па-
куль не ду мае, за раз для яго га лоў нае — на-
брац ца до све ду. Ён лі чыць, што пры вя лі кім 
жа дан ні і на стаў нік мо жа за раб ляць шмат.

Ган на КУ РАК, сту дэнт ка ІV кур са 
Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

ПЕР ШЫ ПЕР ШЫ 
РАЗ, РАЗ, 
ПЕР ШЫ ПЕР ШЫ 
КЛАС...КЛАС...

«Кож ны дзень мя не 
ве ся ляць дзе ці. Адзін 
хлоп чык, на прык лад, 
спра ба ваў рас ка заць 
пра на шэс це «ся ля на-
сла вя на-ман го ла-
та тар», — 
з усмеш кай пры гад вае 
Ва лян ці на».

«Я ва ўні вер сі тэ це зай маў ся 
ва лей бо лам, і ця пер у шко ле 
па чаў ся «ва лей боль ны бум» — 
ва ўсіх з'я ві ла ся жа дан не 
ў яго гу ляць. Ся род на стаў ні каў 
ма ла муж чын».

І ўсё ж не як Аляк сею да вя ло ся 
па ста віць пер шую ў сва ім жыц ці 
«двой ку» вуч ню, які не прос та 
не пад рых та ваў ся да за ня ткаў, 
але і па каз ваў сваё не жа дан не 
зай мац ца ў кла се.

НА ВУ КО ВЕЦ 
З ДУ ШОЙ РО КЕ РА

Да сле да ван ні па гэ тай 
тэ ме — фак тыч на 
пер шыя ў Бе ла ру сі, 
да гэ туль ні хто 
ў нас не зай маў ся 
іх рас пра цоў кай. 
Вы ні кі мож на лі чыць 
уні каль ны мі для ўсёй 
пост са вец кай пра сто ры.

Амаль увесь свой воль ны 
час Мі ха іл пры свя чае 
да чцэ і жон цы. А яшчэ 
пі ша вер шы і скла дае... 
тэкс ты пе сень для ад на го 
з ра сій скіх рок-гур тоў.
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Аляксей Казлоў неаднаразова працаваў у дзіцячых лагерах.

Валянціна Шэшка.


