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Ба чыць мэ туБа чыць мэ ту

Ідэй ная «лям пач ка» ў яго га ла ве 

за га рэ ла ся аку рат на ўро ку фі зі кі. 

«На дош цы бы лі на чэр ча ны квад ра ці-

кі, — рас па вя дае вы на ход нік. — Яны 

азна ча лі це ла, якое ру ха ец ца раў-

на мер на і пра ма лі ней на. Я па ду маў: 

бы ло б здо ра ва, ка лі б за мест іх бы лі 

на шы ро ба ты! Вуч ні ж так лю бяць ві-

зу а лі за ваць...»

Пра гра ма ваць тэх ні ку Ці ма на ву-

чыў ся ў школь ным гурт ку па ін та рэ-

сах. А ажыц ця віць пры ду ма нае да-

па мог яго на стаў нік фі зі кі Дзміт рый 

Чар ноў.

Пас ля ра ён най кан фе рэн цыі Ці ма-

фей зра зу меў, што пра ект па трэб ны 

шко лам. Та му і ства рыў ма біль ную 

пра гра му ў сіс тэ ме Androіd. Яна за-

клі ка на да па маг чы на стаў ні кам тлу-

ма чыць фі зіч ныя за ко ны, а школь-

ні кам — іх ра зу мець. З ёй ву чань 

вый шаў у фі нал Рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су «Ін фар ма цый ныя і ма біль-

ныя тэх на ло гіі для аду ка цый на га 

пра цэ су», які пра во дзі лі Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі і кам па нія МТС.

— Са мае лёг кае, што мо жа па каз-

ваць ро бат, — тра ек то рыю, — аба-

ра няе пра ект хло пец. — На стаў нік 

за пус кае яго, а той ру ха ец ца ўпе рад 

і на зад. Пад час дэ ман стра цыі ў вуч-

няў мож на спы таць: ці заў сё ды тра ек-

то ры яй з'яў ля ец ца пра мая лі нія? Ка-

неш не, не! І та ды за пус ка юць ас тат нія 

ва ры ян ты шля хоў. А яшчэ ро бат мо-

жа ба чыць пе ра шко ду і аб' яз джаць 

яе, ма ля ваць крэй дай на пад ло зе ці 

ін шай плос кас ці, па якой ез дзіць...

Фі нал пра хо дзіў ця гам трох дзён. 

На пру жан не за шкаль ва ла.

— Гэ та быў са мы маш таб ны кон-

курс, у якім я ўдзель ні чаў! — дзе ліц ца 

ўра жан ня мі Ці ма фей. — А кан ку рэн ты 

якія да стой ныя! Больш за ўсё спа да-

баў ся пра ект Ільі Ар хі па ва, які за няў 

дру гое мес ца, — ма біль ная пра гра ма, 

што па ска рае пра цэс чы тан ня ў ча ты-

ры ра зы. За раз ужо мно гія чы та юць 

усё на тэ ле фо не, так што пра гра ма 

ка рыс ная.

Пас ля кон кур су, у якім, да рэ чы, 

Ці ма фей стаў аб са лют ным пе ра-

мож цам, вы на ход ніц твам слуц ка га 

школь ні ка за ці ка ві лі ся ў пе да га гіч ным 

уні вер сі тэ це і за пра сі лі пра дэ ман-

стра ваць яго вы клад чы кам ка фед ры 

ін фар ма ты кі і ме то ды кі вы кла дан ня 

ін фар ма ты кі. Пер шы ўрок з вы ка ры-

стан нем ро ба та пра вя лі і ў род най 

шко ле Ці ма фея. Вуч ням спа да ба ла-

ся. А вы клад чык за ўва жыў, што яны 

па ча лі лепш раз бі рац ца ў тэ ме. Да 

та го ж пры дэ ман стра цыі ро ба та ў 

школь ні каў — толь кі па зі тыў ныя эмо-

цыі. А з іх да па мо гай ін фар ма цыя за-

па мі на ец ца лепш.

...Ці ма за хап ля ец ца на столь ным 

тэ ні сам і шах ма та мі, ле тась асво іў 

гі та ру. Ад нак воль на га ча су на ці ка-

выя за ня ткі ця пер ста ла пры кмет на 

менш: усе сі лы скі ра ва ны на ро ба таў. 

Ужо па ча лі з'яў ляц ца но выя ідэі для 

да лей ша га раз віц ця пра ек та...

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

— Ка лі ў 11 кла се на ды шоў 

час вы зна чац ца з бу ду чай пра-

фе сі яй, зра зу ме ла, што ха чу 

звя заць сваё жыц цё з ня мец кай 

мо вай. Мно гія мя не ад га вор ва лі: 

«Ты што, бу дзеш на стаў ні цай? 

На вош та та бе гэ та трэ ба?» Але 

я бы ла не па хіс ная. Ве да е це, 

у ма ім дзя цін стве мно гія вя лі 

дзён ні кі, за паў ня лі роз ныя ан-

ке ты. Ад ной чы знай шла ў ся бе 

до ма адзін з та кіх эк зэмп ля раў, 

дзе бы ло на пі са на: «Я люб лю 

ня мец кую мо ву!», «Ха чу стаць 

пе ра клад чы цай!». Цу доў на, што 

ма ры спраў джва юц ца! — пра-

цяг вае су раз моў ні ца.

У апош ні дзень па да чы да-

ку мен таў дзяў чы на па еха ла 

ў аб лас ны цэнтр і па сту пі ла ў 

Го мель скі ўні вер сі тэт імя Фран-

цыс ка Ска ры ны на ад дзя лен не 

за меж ных моў. Пас ля ву чо бы 

трэ ба бы ло ад пра ца ваць два 

га ды ў сель скай шко ле.

— Гэ та га я не ба я ла ся. Па-

еха ла ў вёс ку Рас свет род на га 

Ак цябр ска га ра ё на. У кла сах ву-

чы ла ся па шэсць—дзе сяць дзя-

цей. Бы лі вы пад кі, ка лі на ўрок 

пры хо дзіў толь кі адзін ву чань, — 

га во рыць Ка ця ры на.

Ма ла дая на стаў ні ца па спя-

ва ла ра біць усё: і ці ка выя ўро кі 

пра во дзіць, і ў ста лі цу ез дзіць 

ад па чы ваць. Акра мя асноў ных 

аба вяз каў у сель скай шко ле не-

каль кі ра зоў яе за пра ша лі ў Гер-

ма нію — у якас ці пе ра клад чы цы 

з гру пай дзя цей. Пры зна ец ца, 

што гэ та бы ла вы дат ная прак-

ты ка. У вёс цы Ка ця ры не па да-

ба ла ся, але ха це ла ся боль ша га. 

Ад пра ца ваў шы два га ды, дзяў-

чы на знай шла мес ца ў Мін ску.

— Чым вы кла дан не мо вы ў 

ста ліч най шко ле ад роз ні ва ец ца 

ад вы кла дан ня ў сель скай? У 

го ра дзе шмат па ра лель ных кла-

саў, іх коль касць да хо дзіць да 

шас ці-ся мі, — ка жа су раз моў ні-

ца. — А яшчэ, як толь кі прый шла 

ў гэ тую шко лу, для мя не па ча лі ся 

раз на стай ныя кон кур сы. Ад ным 

з та кіх стаў «Ста ліч ны на стаў-

нік — ста ліч най аду ка цыі», дзе 

я за ня ла дру гое мес ца. Ра ней 

пры ма ла ўдзел у «На стаў ні ку го-

да», але на мяс цо вым уз роў ні, 

дзе ста ла пер шай. Шчы ра ка-

жу чы, удзел у кон кур се ад ні мае 

шмат ча су і сіл, бо эта пы пра-

хо дзяць амаль увесь на ву чаль-

ны год: ад кры тыя ўро кі ў ін шых 

шко лах, вы ступ лен ні на сцэ не, 

па ста ноў кі, ства рэн не ві дэа ро-

лі каў. Не спа дзя ва на для ся бе я 

за ня ла дру гое мес ца на ўзроў ні 

Мін ска!

На стаў ні ца пры зна ец ца, што 

не спы ня ец ца ву чыц ца. Кур сы 

па ўдас ка на лен ні пра фе сій ных 

ве даў і па ра ды ка лег да па ма га-

юць раз віц цю, а ад кры тыя ўро кі 

вы яў ля юць ма лень кія не да хо пы, 

якія Ка ця ры на мо жа ад ра зу вы-

пра віць.

— Люб лю сваю ра бо ту, бо яна 

не сум ная, а твор чая — заў сё ды 

трэ ба штось ці пры дум ляць на 

ўрок, каб вуч ням па да ба ла ся. 

На прык лад, ле тась ра зам з ма і мі 

«школь ны мі дзець мі» ўдзель ні ча-

лі ў за меж ным пра ек це. Ду ма ла, 

якую ж тэ му вы браць. Спы ні лі ся 

на ежы: ра зам га та ва лі дра ні кі, 

зды ма лі гэ та на ка ме ру, раз маў-

ля лі пад час дзе ян ня па-ня мец ку. 

Як вы нік — ста ноў чыя эмо цыі і 

дып лом у ру ках, — ка жа Ка ця-

ры на. — Я не ты по вая стро гая 

на стаў ні ца, якая пра цуе толь кі 

па пла не. Люб лю экс пе ры мен-

та ваць з ме та да мі, здзіў ляць. 

На прык лад, за хо джу ў кра му, 

ба чу ней кія мя чы кі, лі та ры, ду-

маю: «О, гэ та мне спат рэ біц ца 

на за ня тках!» Ве ся лос ці ў нас 

так са ма ха пае! На прык лад, вя-

ду ўрок, вель мі скан цэнт ра ва ная, 

усе слу ха юць. Я тлу ма чу пра ві-

лы, і тут адзін хлоп чык цяг не ру-

ку і ка жа: «А ў май го бра та ўчо ра 

быў дзень на ра джэн ня!» Ну як 

тут ужо нар маль на вес ці ўрок? 

Трэ ба ж вы слу хаць! Або ня даў на 

ву чань ня се дзён нік і ка жа: «Ка-

ця ры на Мі хай лаў на, я не зра біў 

хат няе за дан не, па стаў це два». 

А я яму ад каз ваю: «Двой ку так-

са ма трэ ба за слу жыць, так што 

ў ця бе ёсць час. Ідзі, рых туй ся, 

за раз бу ду пы тац ца». Я ад чу ваю, 

што вы кла даю ня мец кую мо ву 

не дар ма, што гэ та пры но сіць 

ка рысць тым, хто імк нец ца да 

ву чо бы.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ.

Дзе ці, 
sprechen ihr Deutsch?!

Як ма ла ды пе да гог 
зна хо дзіць агуль ную мо ву 

з вуч ня мі

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

РО БАТ — 
НАЙ ЛЕП ШЫ 
СЯБ РА ФІ ЗІ КІ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Сту дэн ты заў сё ды пы та юц ца: 

«Як вас сю ды за нес ла?» — усмі ха ец ца 

Юлія. — Я, ка неш не, ха чу па жар та ваць, 

што і яны мо гуць сю ды вяр нуц ца, але 

звы чай на тлу ма чу: «У мя не ад пра цоў-

ка пас ля ака дэ міі. Вы бра ла лю бі мы ка-

ледж з цу доў ны мі вы клад чы ка мі. Ця пер 

і я ха чу па кі нуць пра ўста но ву ў ін шых 

та кія ж цёп лыя ўспа мі ны, якія да гэ туль 

жы вуць у ма ім сэр цы». Мне зда ец ца, кан-

такт са сту дэн та мі на ла джа ны. Дзесь ці 

ма гу быць стро гай, дзесь ці па смя яц ца, 

па жар та ваць. Ра зу мею, што яны да рос-

лыя, та му стаў лю ся да іх ад па вед на. Як і 

ўсе вы клад чы кі, па тра бую ве дан ня прад-

ме та, тлу ма чу не зра зу ме лае... Я люб лю 

са ма ўдас ка наль вац ца. І пра фе сія ў гэ тым 

да па ма гае. Ра зам са сту дэн та мі мно гае 

ву чу на но ва. Да та го ж маё маў лен не ста-

ла на шмат леп шае, ужо ня ма ра ней ша га 

хва ля ван ня ў го ла се.

Па між лек цы я мі і се мі на ра мі, пад рых-

тоў кай да за ня ткаў Юлія знай шла час для 

ўдзе лу ў кон кур се «Міс Бе ла русь — 2018». 

Спа чат ку бы ло 750 дзяў чат, по тым за ста ло-

ся 250, 150...  яшчэ менш, а Юлія Кузь мен ка 

ўсё яшчэ тры ма ла ся ся род прэ тэн дэн так.

— Ка лі на сай це кон кур су на рэш це змяс-

ці лі спіс усіх, хто прай шоў, то, уба чыў шы 

сваё проз ві шча, я ска ка ла і кры ча ла ад 

ра дас ці! — ус па мі нае Юлія. — Але по тым 

мне ска за лі: «Ну, вы кры ху паў на ва тая»... 

Быў ты дзень жорст кіх трэ ні ро вак, ды ет, 

слёз. Па ча ла ся іс тэ ры ка. У вы ні ку я па-

ху дзе ла на ча ты ры з па ло вай кі ла гра мы. 

Але так ра біць ні ко му не раю. Прос та ў 

мя не бы ла мэ та, і я да яе іш ла. Бо заў сё ды 

бы ло крыўд на, што прад стаў ляю Бе ла русь 

на між на род ных кон кур сах, а ў на цы я наль-

ным так і не ўдзель ні ча ла. Дзе ля кон кур су 

я на ват ра ней пры ля це ла з Ма я мі. Ска за-

лі: «Або пры яз джа е це, або вы крэс лі ва ем 

вас». Да вя ло ся мя няць да ра гія бі ле ты, ска-

ра чаць час ад па чын ку. Але гэ та і ня важ на: 

я атры ма ла тое, аб чым ма ры ла...

Да ўся го Юлія — яшчэ і ма дэль. Яна 

ўдзель ні ча ла ў па ка зах на Belarus Fashіon 

Week, мас коў скім Тыд ні мо ды, ез дзі ла на 

здым кі ў Мі лан, Па рыж, Бар се ло ну...

Ра ні цай у ка ле джы яна — Юлія Ле а ні-

даў на, уве ча ры — прос та Юля з Іce Gіrls на 

рэ пе ты цы ях і хат ніх ха кей ных мат чах мінск-

ага «Ды на ма». Пад рых тоў ка да за ня ткаў 

па чы на ец ца блі жэй да га дзі ны но чы. Та му 

спаць па пяць га дзін — звык лая спра ва. 

Ка лісь ці ў шчыль ным гра фі ку быў і бокс. 

Гэ ты спорт, па сло вах Юліі, ідэа льны для 

та го, каб даць во лю эмо цы ям, атры маць 

за гар тоў ку. За раз ча су не ха пае, хоць ёй 

вель мі хо чац ца вяр нуц ца на рынг...

— Мой дэ віз па жыц ці: усё, што ні ро біц-

ца, — ро біц ца да леп ша га, — ка жа дзяў чы-

на. — Нель га «за га няц ца» з-за дро бя зяў. 

А са мае га лоў нае — трэ ба быць заў сё ды 

ўпэў не най у са бе. І та ды ўсё атры ма ец ца.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

РЫНГ І ПОД ЫУМ ДЛЯ... ВЕ ТУ РА ЧА...РЫНГ І ПОД ЫУМ ДЛЯ... ВЕ ТУ РА ЧА...

Так рас шыф роў ва ец ца наз ва 

ма біль най пра гра мы «RіBFoP» 

для вы ву чэн ня гэ та га 

прад ме та пры да па мо зе 

аў та ма тыч на га ўстрой ства. 

Пра ект пры ду маў не ву чо ны, 

а дзе ся ці клас нік слуц кай 

ся рэд няй шко лы № 11 

Ці ма фей СТАМБ РОЎ СКІ. 

З ім ён пе ра мог у ра ён най 

школь най кан фе рэн цыі, 

а по тым стаў пер шым 

у фі на ле ІІІ Рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су ма ла дзёж ных 

пра ек таў «Ін фар ма цый ныя 

і ма біль ныя тэх на ло гіі для 

аду ка цый на га пра цэ су».

Гіс то рыя Ка ця ры ны ЯР МО ЛЕН КІ як вы клад чы цы па ча ла ся 

ў гім на зіі гар па сёл ка Ак цябр скі, што на Го мель шчы не, 

ка лі на стаў ні ца ня мец кай мо вы за пры кме ці ла доб рыя 

здоль нас ці да яе ў ма лень кай дзяў чын кі. Ці ка ва, што 

ма ту ля, цёт ка і ба бу ля Ка ці па пра фе сіі так са ма пе да го гі. 

Яны не су мня ва лі ся: ге ны сваё возь муць.

Сту дэнц кія га ды.


