Калі паспрабаваць
уявіць вобраз вучонага,
то на думку прыходзіць
партрэт сталага
барадатага мужчыны,
якому далёка за 60.
Аднак гэты стэрэатып
знікае пры знаёмстве
з сучаснымі маладымі
вучонымі.
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дзін з іх — ініцыятыўны, крэатыўны, адкрыты і з добрым
пачуццём гумару — аспірант
кафедры мікра- і нанаэлектронікі
факультэта радыётэхнікі і электронікі БДУІР Мікіта Лушпа.
Калі юнак вучыўся ў старшых
класах Рэчыцкага раённага ліцэя,
то цвёрда вырашыў, што будзе паступаць на інжынерную спецыяльнасць. “Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі выбраў амаль адразу,
бо спадабаліся напрамкі, па якіх
спецыялізуецца ўніверсітэт, а менавіта радыёэлектроніка і праграмаванне. Праўда, на факультэт
радыётэхнікі і электронікі трапіў
выпадкова. У год майго паступлення трэба было пазначыць некалькі спецыяльнасцей, “Мікра- і нанаэлектроніка” знаходзілася ўверсе
майго спіса, бо вельмі падабалася назва. Вось так я і апынуўся на
сваім факультэце, але ні разу аб гэтым не пашкадаваў”, — прыгадаў
М.В.Лушпа.
Мікіта Васільевіч настолькі мэтанакіраваны чалавек, што, напэўна, калі б з першага разу не паступіў у БДУІР, то штурмаваў бы яго,
пакуль не ажыццявіў бы задуманае. “У ліцэі адным з маіх любімых

Разбурыць стэрэатып
педагогаў была настаўніца беларускай мовы і літаратуры Ірына Віктараўна Яўсеенка. Сваім прыкладам
яна паказала мне, што займацца
трэба толькі тым, да чаго ляжыць
душа і ніяк інакш, — расказаў аспірант. — Ва ўніверсітэце ж прыкладам для пераймання для мяне
стаў выкладчык фізікі цвёрдага
цела, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт Уладзімір Аляксеевіч Пятровіч. Яго заняткі сталі
для нас неверагодным вопытам,
бо людзей, якія так гараць сваёй
справай і настолькі патрабавальныя, трэба добра пашукаць”.
Па прызнанні маладога чалавека, вучоба ў БДУІР была насычанай і
цікавай, са сваімі ўзлётамі і падзеннямі: “Я і падумаць не мог, што пайду ў навуку. І калі б на другім курсе

Вучоныя БДУІР
ахвотна ідуць на
кантакт з моладдзю,
бо разумеюць, што
з новымі людзьмі
прыходзяць новыя ідэі
і часам кардынальна
новы погляд на рэчы.
хто-небудзь сказаў мне, што я прадоўжу навучанне пасля выпуску,
проста пасмяяўся б. Але жыццё падносіць сюрпрызы. Маё стаўленне да
навукі змяніла мой першы навуковы кіраўнік, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт Кацярына
Віктараўна Чарнякова, якая пака-

зала мне, што навука можа быць
вельмі захапляючай”.
Пасля заканчэння магістратуры ў М.В.Лушпы з’явіліся першыя
дасягненні. Сярод іх — аспіранцкая стыпендыя Прэзідэнта Беларусі. Такой высокай узнагароды ён
быў удастоены ў 2021 годзе ў тым
ліку і за навуковую работу “Селектыўныя паглынальныя кампазітныя
пакрыцці для сонечнай энергетыкі”.
аш праект дазваляе зрабіць жыццё многіх людзей лепшым. Ні для
каго не сакрэт, што ва ўсім свеце назіраецца рост кошту энерганосьбітаў. Таму людзі ўсё часцей
звяртаюць увагу на альтэрнатыўныя крыніцы, у прыватнасці, на це-
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плавую энергію сонца, — патлумачыў навуковец. — Многія з нас
сутыкаюцца з адключэннем гарачай вады адзін ці некалькі разоў
у год. Вырашыць гэтую праблему дапамагае воданагравальнік.
Але і тут ёсць свае мінусы, бо на
падагрэў вады расходуецца значная колькасць каштоўнай электраэнергіі. Тут прыходзяць на дапамогу калектары сонечнай энергіі. Яны
назапашваюць цяпло сонца, якое
пасля можна выкарыстоўваць для
падагрэву вады. Але існуе вялікая
праблема ў тым, што чорная фарба, якой звычайна пакрываюць сонечныя калектары, дрэнна ўтрымлівае цяпло. У гэтай сітуацыі можа
дапамагчы наша селектыўнае па-

глынальнае пакрыццё. У яго аснове — порысты аксід алюмінію,
каналы якога запоўнены наначасціцамі металаў, што паглынаюць
светлавое выпраменьванне. Прасцей кажучы, дзякуючы сваёй канструкцыі, пакрыццё паглынае максімум сонечнага выпраменьвання і
мае вельмі нізкі працэнт цеплааддачы. Акрамя таго, такія пакрыцці
практычна вечныя”.
Да праекта Мікіта Лушпа далучыўся адносна нядаўна, доўгі час
над гэтай тэмай працаваў яго навуковы кіраўнік — кандыдат тэхнічных навук дацэнт Ігар Альфонсавіч
Урублеўскі. Увогуле ў БДУІР вядзецца актыўная работа па папулярызацыі навукі, у тым ліку для таго, каб
разбурыць стэрэатып пра ўзроставых навукоўцаў. “У розумах людзей замацаваўся вобраз вучонага
як абавязкова барадатага мужчыны за 60, які гаворыць складанымі
словамі і ведае практычна ўсё на
свеце. Але гэта не так. За кожным
адкрыццём абавязкова стаіць каманда людзей, у склад якой уваходзяць і маладыя вучоныя”, — перакананы аспірант.
а таго ж БДУІР мае цесныя сувязі са многімі ўніверсітэтамі і
навуковымі лабараторыямі па
ўсім свеце. “Для маладых навукоўцаў гэта фактычна адчыняе дзверы
ў жыццё. Магчымасць працаваць
на самым сучасным абсталяванні, абмяркоўваць свае даследаванні з вядучымі вучонымі планеты —
чаго яшчэ можна жадаць? — сказаў
Мікіта Лушпа. — Было б жаданне, а
магчымасць рэалізаваць свой навуковы патэнцыял ёсць у кожнага!”
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