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

Адзін з тых, хто прай шоў 
«курс ма ла до га ін жы не-
ра», — на чаль нік ад дзе ла 
па рас пра цоў цы 3D-ма дэ-
ляў ца цак Ва ле рый РАЖ-
КОЎ. Хло пец ро дам з Коб ры-
на, ад ра зу пас ля шко лы пай-
шоў пра ца ваць на мяс цо вы 
ін стру мен таль ны за вод, по-
тым — на за вод гід раў ліч на-
га ма шы на бу да ван ня. Пасля 
службы ў ар міі ён вяр нуў ся ў 
род ны го рад і да ве даў ся, што 
на прад пры ем стве ёсць ва-
кан сія. Па спра ба ваў шы ся бе 
на но вым мес цы, зра зу меў, 
што гэ та ра бо та — для яго.

— Ні я кай прад узя тас ці да 
та кой ра бо ты ў мя не не бы-
ло, на ад ва рот, толь кі ці каў-
насць, — усмі ха ец ца ін жы-
нер. — Хоць ужо і пра ца ваў 
на вя лі кіх пра мыс ло вых за-
во дах, ву чыц ца прый шло ся, 
фак тыч на, з ну ля. За шэсць 
га доў пры ду маў і ства рыў 
не дзе ка ля 30 вы ра баў. Не 
ма гу ска заць, што больш за-
пом ні ла ся, — люб лю ўсе свае 
ра бо ты ад ноль ка ва. Мож на 
вы лу чыць больш маш таб-
ныя па па ме ры, на прык лад, 
гру за вік «Майк», на кшталт 
аме ры кан ска га трэй ле ра. З 
драб ней шых — се рыя «Дру-

жок», гэ та так са ма аў та ма бі-
лі, толь кі для ма лень кіх дзе-
так. Доў га зай маў ся лі ней кай 
бу даў ні ча га ін стру мен ту для 
ма ле чы — рас пра цоў ваў пі-
лы, ма ла ткі.

Пы та ем ся ў Ва ле рыя, ад-
куль бя рэц ца на тхнен не? За 
кож ным су пра цоў ні кам КБ за-
ма ца ва на пэў ная тэ ма, у якой 
ён раз бі ра ец ца най лепш. Ін-
жы не ры атрым лі ва юць кан-
крэт ныя тэх ніч ныя за дан ні, 
у якіх пра пі са на, якая цац ка 
па тра бу ец ца прад пры ем ству 
ця пер. З гэ та га мо ман ту па-
чы на ец ца збор ма тэ ры я лу: 
по шук ін фар ма цыі ў ін тэр нэ-
це, ана ліз іс ну ю чых пра ек таў 
на гэ ту тэ му. Усё апра цоў ва-

ец ца аў та рам бу ду чай цац кі, 
пас ля ча го ро бяц ца пер шыя 
на кі ды.

Боль шую част ку свай го 
пра цоў на га ча су ін жы нер-
кан струк тар пра во дзіць за 
кам п'ю та рам, дзе ўста ля ва ны 
спе цы яль ныя пра гра мы для 
аб' ём на га ма дэ ля ван ня. Тут 
ства ра ец ца трох мер ная ма-
тэ ма тыч ная ма дэль бу ду чай 
цац кі. Па ёй на 3D-прын та ры 
(у КБ ёсць цэ лае па мяш кан-
не, якое зай ма юць не каль кі 
та кіх су пер су час ных апа ра-
таў) вы раб ля ец ца пер шы рэ-
аль ны пра та тып з плас ты ку. 
Гэ та да зва ляе ві зу аль на аца-
ніць ды зайн, збі раль насць і 
ін шыя ха рак та рыс ты кі. На гэ-

тай жа ста дыі ў ма кет мо гуць 
уно сіць ка рэк ты вы.

— Я прый шоў на фаб ры ку 
пас ля за кан чэн ня Ба ра на віц-
ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-
та, дзе ву чыў ся на спе цы яль-
нас ці «Тэх на ла гіч нае аб ста-
ля ван не ма шы на бу даў ні чай 
вы твор час ці», — рас каз вае 
ін жы нер-кан струк тар Яў ген 
ПУНЬ КО. — Да гэ та га па спеў 

па пра ца ваць на двух прад-
пры ем ствах па вы твор час ці 
сель ска гас па дар чай тэх ні кі. 
Ра ней шая пра ца не пры но-
сі ла за да валь нен ня, я шу каў 
неш та но вае, та му вы ра шыў 
па спра ба ваць улад ка вац ца 
сю ды. Асаб лі ва па да ба ла ся, 
што тут ма ла ды ка лек тыў — 
гэ та заў сё ды па ляг чае адап-
та цыю на но вым мес цы.

Усмі ха ю чы ся, хло пец 
сцвяр джае, што для та кой 
ра бо ты трэ ба за ста вац ца 
ў ней кай сту пе ні дзі цем — 
ацэнь ваць, ці лёг ка зла маць 
бу ду чую цац ку, ці мо жа яна 
пры чы ніць шко ду. Ся рэд ні 
ўзрост су пра цоў ні каў КБ — 
менш за 30 га доў. І гэ та не 
вы пад ко васць — у боль шас-
ці ёсць свае ма лень кія дзе ці 
(у Ва ле рыя — дзве дач кі, ця-

пер у сям'і ча ка юць трэ цяе 
дзі ця, у Яў ге на — так са ма 
дзяў чын ка). Гэ та, вя до ма, 
спры яе та му, каб су пра цоў-
ні кі са чы лі за трэн да мі і бы лі ў 
кур се «ца цач най мо ды».

— Ка лі пра цу еш у гэ тай 
сфе ры, па чы на еш ін шы мі 
ва чы ма гля дзець на ўсю 
пра дук цыю, — пры зна ец ца 
Яў ген. — Ка лі ра ней вы бі-
раў па да ру нак пля мен ні ку, 
лі чы це, ра біў усё на ўзда-
гад: неш та тра пі ла на во-
чы, спа да ба ла ся знеш не, 
каш туе ня до ра га — на бы-
ваю! Ця пер усё інакш — ка-
лі жон ка пры но сіць да до му 
ня якас ную цац ку, ад ра зу ж 
раб лю вы мо ву! Я ж ба чу, 
доб ра над ёй па пра ца ваў 
кан струк тар, ці не.

— Ці трэ ба ін жы не рам 
гу ляць са ство ра ны мі цац-
ка мі? — смя ец ца Ва ле-
рый. — Гэ та не аба вяз ко-
вае па тра ба ван не, але на-
ват да рос лы ча ла век, ка лі 
тры мае та кую рэч у ру ках, 
аба вяз ко ва пра тэс ці руе яе. 
Быў вы па дак, ка лі на бы ваў 
неш та ў ганд лё вым цэнт-
ры, і па ра не па да лёк вы-
бі ра ла па да ру нак дзі ця ці. 
Узя лі ў ру кі рас пра ца ва ны 
мной кан тэй неравоз, па ча-
лі «вы пра боў ваць». Ка жуць: 
«Глянь, якая клас ная цац-
ка!» Гэ та, на пэў на, тое, за 
што я люб лю сваю ра бо ту, 
бо яе вы ні кам ста но вяц ца 
кан крэт ныя рэ чы, якія, спа-
дзя ю ся, па да ба юц ца дзе цям 
і іх баць кам.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

Мінск — Коб рын — Мінск.
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Свой вы барСвой вы бар

У ма лен стве Са ша, як і ўсе дзе ці, ба яў-
ся ста ма то ла гаў. А ця пер сам хо дзіць у 
бе лым ха ла це і за пра шае па цы ен таў у 
«страш нае» зу ба ля чэб нае крэс ла. Ле-
тась Аляк сандр РАЧ КОЎ, урач-ста ма-
то лаг-хі рург 14-й цэнт раль най ра ён най 
па лі клі ні кі Пар ты зан ска га ра ё на Мін ска, 
стаў най леп шым ста ліч ным ма ла дым 
спе цы я ліс там у сфе ры ахо вы зда роўя ў 
ста лі цы. Пра ін та рэс да на ву кі, прак ты-
ку на ад на курс ні ках і за роб кі ме ды каў-
па чат коў цаў мы да ве да лі ся з пер шых 
вус наў.

АД МА ДЭ ЛІ ДА ПА ЦЫ ЕН ТА
Ні ко га, звя за на га з ме ды цы най, у сям'і 

Аляк санд ра ня ма. Юнак за ха цеў па сту паць 
у ме ду ні вер сі тэт, бо яму доб ра да ва лі ся про-
філь ныя прад ме ты. Па хі міі меў дзя вят ку, па 
бія ло гіі — дзя сят ку.

— На ЦТ па хі міі атры маў 90 ба лаў, па 
бія ло гіі — 87, — ус па мі нае Аляк сандр. — Але 
для лі цэя гэ та ня мно га (хло пец ву чыў ся ў Лі цэі 
БДУ. — Аўт.). Ка лі не па мы ля ю ся, пяць ча ла-
век з май го кла са атры ма лі ста баль ны сер ты-
фі кат па хі міі. У мя не ў су ме бы ло 340 ба лаў. 
Кры ху не ха пі ла для та го, каб па сту піць на 
бюд жэт. Ка лі б не адзін ча ла век пе ра да мной, 
ву чыў ся б на бяс плат ным. Але ня страш на: гэ-
та ж не Гар вард, каш туе на шмат тан ней.

Ста ма та ла гіч ны фа куль тэт Аляк сандр вы-
браў, бо там ужо з пер ша га кур са мож на бы ло 
пра ца ваць ру ка мі. Спа чат ку ад точ ва лі на вы кі 
на ма дэ лях, по тым на ад на курс ні ках. Пра во-
дзі лі ад но ад на му пра фгі гі е ну, зды ма лі ад-
біт кі, спра ба ва лі ра біць анес тэ зію і вы да ляць 
«сту дэнц кія» (гэ та зна чыць прос тыя) зу бы.

— І не страш на бы ло да ве рыц ца яшчэ 
ня во пыт ным ад на курс ні кам?

— Не. Я пра ца ваў у па ры з сяб роў кай, якая 
бы ла ад ной з най леп шых на фа куль тэ це. Та-
му ве даў, на што яна здоль ная.

А вось са мо му, пры зна ец ца хло пец, пер шы 
раз ра біць роз ныя ма ні пу ля цыі бы ло страш-
на ва та і ня ём ка. Не зра зу ме ла, як да крэс ла 
па ды сці, як пра віль на ўзяць ін стру мент.

На трэ цім кур се бу ду чыя зуб ныя ўра чы ўжо 
да па ма га юць на пры ёме па цы ен таў. Аляк-
сандр рас каз вае, што на прак тыч ных за ня тках 
па хі рур гіч най ста ма та ло гіі, якія пра хо дзі лі як-
раз у 14-й па лі клі ні цы, вы клад чы ца яго за ўва-
жы ла, па ча ла зваць на дзя жур ствы, да вя раць 
ра біць анес тэ зію, за шы ваць ра ны. «Да па чат ку 
ін тэр на ту ры ўжо бы ло пэў нае ўяў лен не аб пра-
фе сіі», — дзе ліц ца су раз моў ца.

Свай го пер ша га па цы ен та Аляк сандр доб-
ра па мя тае. «У яго быў фу рун кул верх няй 
гу бы. Трэ ба бы ло зра біць анес тэ зію, раз рэз, 
па ста віць дрэ наж. Гэ та ця пер зай мае пяць 
хві лін. А та ды ўра жан няў бы ло, быц цам бы 
на фронт тра піў».

Хло пец пра цуе ў па лі клі ні цы 2,5 го да. За 
зме ну — яна доў жыц ца шэсць га дзін — пры-
мае 25—30 ча ла век. Атрым лі ва ец ца, што 
на кож на га па цы ен та ад во дзіц ца ў ся рэд нім 
12 хві лін.

— Які мі якас ця мі па ві нен ва ло даць той, 
хто хо ча стаць ста ма то ла гам?

— Цяр пен нем і па чуц цём гу ма ру. Ка лі ўсё 
ўспры маць сур' ёз на, не ўмець па жар та ваць, 
мож на вель мі хут ка «пе ра га рэць». Але на 
пер шае мес ца трэ ба ўсё ж та кі ста віць ці-
ка васць. Ка лі ча ла ве ку не па да ба ец ца, то 
вы хоць зра бі це яму су пер ра монт у ка бі не-
це, дай це ад на го па цы ен та на ты дзень, вы-
дзе лі це трох асіс тэн так — усё роў на бу дзе 
дрэн на.

У ПЛА НАХ — ЗАЙ МАЦ ЦА НА ВУ КАЙ
Ска рыс таў шы ся вы пад кам, не маг лі не 

спы таць: у чым сак рэт доб рай усмеш кі?
— Вы хо ча це па чуць пра су ад но сі ны зуб-

ных ра доў з пра пор цы я мі тва ру? — жар туе 
Аляк сандр. — Пра гэ та рас каз ваць не бу ду, 
вель мі доў га. А сак рэт доб рай усмеш кі — у 
ду шы. Ка лі ў ча ла ве ка ўнут ра ны свет у па-
рад ку, то ён і ўсмі ха ец ца пры го жа.

Ча ра дзей на га срод ку, які зра біў бы зу бы 
бе лы мі і моц ны мі, на жаль, ня ма. Гум ка, якую 
па ста ян на рэ кла му юць, уз наў ляе кіс лот на-
шчо лач ны ба ланс, не больш. А пра дук ты, 
ба га тыя на каль цый і фос фар, кар ды наль на 
сі ту а цыю не зме няць. Зуб ныя ра ды за клад-
ва юц ца ў ран нім уз рос це, та му паў плы ваць 
на струк ту ру ткан кі і эма лі ў 20 га доў не-
маг чы ма.

У па лі клі ні цы Аляк сандр за ня ты на па ло ву 
стаў кі. За ро бак — 250 руб лёў. Акра мя гэ та га, 
хло пец пра цуе яшчэ асіс тэн там на ка фед ры 
хі рур гіч най ста ма та ло гіі ў Бе ла рус кім дзяр-

жаў ным ме ды цын скім уні вер сі тэ це. Вя дзе 
за ня ткі ў рус ка моў ных і анг ла моў ных гру пах. 
Плюс кі руе сту дэнц кім на ву ко вым гурт ком. 
Ці ка віц ца на ву кай хло пец па чаў яшчэ пад час 
ву чо бы на фа куль тэ це. Зай маў вы со кія мес цы 
на ўні вер сі тэц кіх і між на род ных кон кур сах, ез-
дзіў на алім пі я ду па хі рур гіч най ста ма та ло гіі 
ў Маск ву. Ця пер ма ла ды спе цы я ліст пра цяг-
вае пуб лі ка ваць свае ар ты ку лы ў збор ні ках, 
удзель ні чае ў на ву ко ва-прак тыч ных кан фе-
рэн цы ях.

— У да лей шым ха цеў бы за няц ца на ву-
кай, — дзе ліц ца пла на мі Аляк сандр. — Мне 
ці ка ва да сле да ваць пры мя нен не астэ ап лас-
тыч ных ма тэ ры я лаў — яны вы ка рыс тоў ва юц-
ца, на прык лад, для ад наў лен ня аб' ёму стра-
ча най кос най ткан кі.

У сва бод ны час — дзі ву да ём ся, як ён пры 
та кой за ня тас ці за ста ец ца, — ма ла ды спе-
цы я ліст ка та ец ца на снаў бор дзе, хо дзіць у 
ба сейн і трэ на жор ную за лу. А яшчэ збі рае 
ві ні ла выя плас цін кі. Ка лек цыя па куль не вя-
лі кая, штук 20. Лю бі мы гурт Аляк санд ра — 
Pіnk Floyd: у хлоп ца ёсць увесь «ві ніл» гэ тых 
вы ка наў цаў.

— Не па шка да ва лі, што вы бра лі пра фе-
сію ста ма то ла га?

— Не. Мож на бы ло б, вя до ма, пай сці ў 
тэх ніч ную ВНУ, ад ву чыц ца на ай ціш ні ка і 
атрым лі ваць гро шай на шмат больш, чым 
ця пер. Але ся дзець 7—8 га дзін за кам п'ю-
та рам бы ло б для мя не вель мі сум на. І гэ та 
на пруж ва ла б больш, чым не вя лі кі за ро бак. 
У пра фе сіі ста ма то ла га для мя не плю саў 
больш.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

Сак рэт доб рай усмеш кі
Што на пер шым мес цы ў ста ма то ла га?

«Пер шы раз ра біць роз ныя 
ма ні пу ля цыі бы ло страш на ва та 
і ня ём ка. Не зра зу ме ла, як да крэс ла 
па ды сці, як пра віль на ўзяць 
ін стру мент».
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«Сак рэт доб рай усмеш кі — у ду шы. 
Ка лі ў ча ла ве ка ўнут ра ны свет 
у па рад ку, то ён і ўсмі ха ец ца пры го жа».
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ВЯР ТАННЕ Ў ДЗЯ ЦІН СТВА...

«Ка лі жон ка пры но сіць 
да до му ня якас ную 
цац ку, ад ра зу ж раб лю 
вы мо ву! Я ж ба чу, доб ра 
над ёй па пра ца ваў 
кан струк тар, ці не».

Кам п'ю тар — га лоў ны 
пра цоў ны ін стру мент 

інжынераў-кан струк та раў: 
Ва ле рыя Раж ко ва (зле ва) 

і Яў ге на Пунь ко.

Вось ужо дзе наш ка рэс пан дэнт «ада рваў ся»!


