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Зра зу мець і... 
па лю біць

— Па коль кі мы ўдзель ні ча ем у 

экс пе ры мен це па про філь ным на-

ву чан ні, ня про філь ныя прад ме ты 

(як, на прык лад, фі зі ка для гу ма ні-

та ры яў), вы кла да юц ца ў нас не два 

га ды, а толь кі год. Гэ та не зна чыць, 

што ней кія раз дзе лы школь на га 

кур са для іх вы па да юць, прос та ён 

сціс ка ец ца, і дзе ці не па спя ва юць 

спу жац ца, — усмі ха ец ца на мес нік 

ды рэк та ра па ву чэб най ра бо це 

Лі цэя БДУ, на стаў нік фі зі кі Ігар 

ВА РАК СА. — Яны ма юць мен шы 

на бор прад ме таў у адзін на ву чаль-

ны год, за тое ў іх ёсць маг чы масць 

больш ча су пры свя ціць лю бі май 

спра ве.

— Лі цэй ка лісь ці рас па чы наў ся 

ме на ві та з ад крыц ця фі зі ка-ма тэ-

ма тыч на га про фі лю. Ад мет насць 

на шай сён няш няй пра цы за клю-

ча ец ца ў тым, што нам да во дзіц ца 

рых та ваць ад на ча со ва «спец наз» 

у фі зі цы, а гэ та дзе ці, якім па тра-

бу ец ца глы бі ня, і «прос тых смерт-

ных», якім прад мет вы кла да ец ца 

на зу сім ін шым уз роў ні. Ка неш не, 

пра сцей пра ца ваць з ма ты ва ва-

ны мі дзець мі, якія рых ту юц ца да 

алім пі яд, а вось вы кла даць гу ма ні-

та ры ям — гэ та ўжо алім пі яд ная за-

дач ка для пе да го га, якая па тра буе 

са праўд на га мас тац тва, — за ўва-

жае Ле а нід Мар ко віч. — На стаў ні-

кі, якія зай ма юц ца з лі цэ іс та мі, што 

на ву ча юц ца на гу ма ні тар ных про фі-

лях, ва ло да юць пэў най ха рыз май. 

У іх ёсць свае сак рэ ты з ак цэн там 

на ві до вішч ныя фор мы ра бо ты, дэ-

ман стра цыю во пы таў, і яны мо гуць 

па ка заць, што фі зі ка — гэ та на ву-

ка, без якой ты і кро ку не зро біш 

у лі та раль ным сэн се, та му што 

крок — гэ та так са ма фі зіч ны пра-

цэс. Фі зі ка вы ву чае ўсё, што нас 

акру жае, і што з на мі ад бы ва ец ца! І 

на ша мэ та — да па маг чы зра зу мець 

і па лю біць гэ ту ці ка вую, але да лё ка 

не лёг кую на ву ку.

У лі цэі заў сё ды чы таў ся фа-

куль та тыў ны курс для пад рых тоў кі 

да ЦТ па фі зі цы, бо без гэ тай дыс-

цып лі ны не маг чы ма ні па сту піць 

на ін жы нер ныя спе цы яль нас ці, ні 

тра піць у ІТ-га лі ну. Шэсць га доў та-

му мы пра па на ва лі яго вес ці Іга ру 

Мі ка ла е ві чу Ва рак су, бо ад чу ва лі: 

па тра бу ец ца ма ла дая і ўпэў не ная 

ру ка, якая доб ра ве дае, што трэ ба 

су час ным дзе цям. Ён моц на яго 

ма дэр ні за ваў, па чаў пры мя няць 

ві дэа тэх на ло гіі, на ла дзіў су вязь з 

на ву чэн ца мі праз элект рон ны ка-

бі нет, пе рай шоў на мо ву, да ступ-

ную для су час ных дзя цей, — мо-

ву смарт фо наў. Шчы ра ка жу чы, 

я і не ка то рыя ін шыя ста рэй шыя 

пе да го гі спа чат ку скеп тыч на па-

ста ві лі ся да яго іні цы я тыў, ка за лі 

«дар ма мар ну еш час», але во пыт 

«ба я вой прак ты кі» па ка заў, што 

ён меў ра цыю, і мы рэз ка пра су-

ну лі ся на пе рад.

На мя жы 
сва іх маг чы мас цяў

— Да 2013 го да ся рэд ні бал на-

шых вы пуск ні коў на цэнт ра лі за ва-

ным тэс ці ра ван ні быў 67, а ця пер 

мы ма ем 82—84 ба лы. Лі цэ іс ты 

тра ды цый на ўдзель ні ча юць у між-

на род ных тур ні рах па фі зі цы, фі-

зіч ных ба ях, рэс пуб лі кан скіх і між-

на род ных алім пі я дах. Але алім пі яд -

ная фі зі ка і фі зі ка на ЦТ — гэ та 

ўсё ж роз ныя рэ чы, — тлу ма чыць 

Ігар Ва рак са. — З пунк ту гле джан-

ня ся рэд не ста тыс тыч на га абі ту-

ры ен та, за дан ні на ЦТ па фі зі цы 

па да юц ца не пе ра адоль ны мі, але 

на са мрэч на шы тэс ты ў па раў на н-

ні з за дан ня мі ра сій ска га Адзі на га

дзяр жаў на га эк за ме ну ці аме ры-

кан скі мі сіс тэ ма мі кант ро лю ве даў 

не та кія ўжо і скла да ныя. Зу сім не 

аба вяз ко ва ве даць пад руч нік ад 

пер шай да апош няй ста рон кі, 

але ЦТ па тра буе ад абі ту ры ен-

та сіс тэ ма ты за цыі ве даў. Трэ ба 

быць зна ё мым са спе цы фі ка цы яй 

тэс та, ві да мі за дан няў, якія вы ка-

рыс тоў ва юц ца на ЦТ, плюс ва ло-

даць на вы ка мі за паў нен ня блан ка. 

Мы са бра лі ўсе за дан ні па фі зі цы 

на рэ пе ты цый ным і цэнт ра лі за ва-

ным тэс ці ра ван ні, якія пуб лі ка ваў 

Рэс пуб лі кан скі ін сты тут кант ро лю 

ве даў з 2003 да 2018 го да, раз бі лі 

іх па тэ мах і ўзроў нях скла да нас ці, 

ад сар та ва лі та кім чы нам, каб у на-

шых на ву чэн цаў бы ло дак лад нае 

ўяў лен не аб тым, што ад іх па тра-

бу ец ца на эк за ме не.

Фі зі ку ў лі цэі зда юць пры клад на 

100 вы пуск ні коў, з іх 60—70 ча ла век 

на вед ва юць фа куль та тыў па пад-

рых тоў цы да ЦТ. А ка лі ў аў ды то рыі 

ся дзіць та кая коль касць бу ду чых 

абі ту ры ен таў, з імі скла да на пра ца-

ваць звы чай ны мі ме та да мі. Та му я 

ўвёў не каль кі элект рон ных сэр ві саў. 

Дзе ці рэ гіст ру юц ца ў аса біс тым ка-

бі не це, атрым лі ва юць за дан ні, вы-

кон ва юць іх, і я ад ра зу ба чу, ка лі 

ма са ва па чы на юць ня пра віль на ра-

шаць тую ці ін шую за да чу. Зна чыць, 

трэ ба спы ніц ца і рас тлу ма чыць ма-

тэ ры ял! Ці, на ад ва рот, боль шасць 

спра ві ла ся, а ў двух—пя ці ча ла век 

уз нік лі ней кія праб ле мы. Мож на, не 

ад цяг ва ю чы ўва гу ўсёй аў ды то рыі, 

прос та па ды сці да іх, да па маг чы і 

на кі ра ваць. На та кіх за ня тках кож ны 

пра цуе на мя жы сва іх, а не чу жых 

маг чы мас цяў. Пры гэ тым мы ад пра-

цоў ва ем усе мо ман ты, якія вы клі ка-

юць цяж кас ці.

Ін тэр ак тыў 
для ві зу а лаў

Кож ны ты дзень нам трэ ба раз-

гле дзець 60—70 за дач на пэў ную 

тэ му. Зра зу ме ла, што за дзве га дзі-

ны на фа куль та ты ве мы пра хо дзім 

не дзе па ло ву, а ас тат няе пры па дае 

на хат няе за дан не. Але як мож на ў 

гэ тым вы пад ку лі цэ іс там да па маг-

чы? Так з'я ві ла ся ідэя за пі су ві дэа-

ра шэн няў. Я па чаў убу доў ваць іх у 

раз да тач ны ма тэ ры ял. З 1,5 ты ся чы 

за дач, якія за раз ёсць у на шай ба-

зе, ты ся ча ўжо ма юць ві дэа ра шэн ні. 

І ка лі ву чань до ма не мо жа са ма-

стой на спра віц ца з тым ці ін шым за-

дан нем, ён з да па мо гай ма біль на га 

тэ ле фо на «счыт вае» QR-код і трап-

ляе на сайт, дзе зна хо дзіц ца 

ві дэа тлу ма чэн не.

Кож ны, хто зай ма ец ца 

пад рых тоў кай да ЦТ, ра ней 

ці паз ней зна хо дзіць за ка на-

мер нас ці ў скла дан ні тэс таў, 

пры дум вае роз ныя лайф-ха кі, 

якія да па ма га юць сэ ка но міць 

час і да ся гаць вы ні ку з мен-

шы мі на ма ган ня мі. Вось так 

і на ра дзі ла ся ідэя аб' яд наць 

усю гэ тую ка рыс ную, але раз-

роз не ную ін фар ма цыю пад 

ад ной вок лад кай, а пра грэс 

у тэх на ло гі ях да зво ліў пе-

ра нес ці раз бор ра шэн няў за дач у 

вір ту аль ную пра сто ру. Мне даў но 

ха це ла ся зра біць фа куль та тыў ны 

курс да ступ ным для ўсіх стар ша-

клас ні каў, а не толь кі для лі цэ іс таў. 

Вый сцем ста ла се рыя з 11 ін тэр ак-

тыў ных дру ка ва ных да па мож ні каў. 

У но вым вы дан ні са бра ная ба за за-

дан няў за 15 га доў з усі мі змя нен ня-

мі па раз дзе лах фі зі кі: «За ко ны за-

ха ван ня. Гід ра ста ты ка», «Ды на мі-

ка», «Кі не ма ты ка», «Асно вы МКТ», 

«Тэр ма ды на мі ка», «Элект ра ста ты-

ка», «Па ста ян ны ток», «Маг ніт нае 

по ле», «Ва ган ні і хва лі», «Оп ты ка» 

і «Кван та вая ме ха ні ка».

Ад мет нас цю да па мож ні каў 

з'яў ля ец ца вы ка ры стан не ў іх тэх-

на ло гіі да поў не най рэ аль нас ці. 

Кож най за да чы ў пад руч ні ках пры-

свое ны QR-код. Ён пе ра на кі роў вае 

чы та ча да да дат ко вых ма тэ ры я лаў, 

ві дэа ра шэн ня або ан лайн-фор мы 

з тлу ма чэн нем ал га рыт му вы ка-

нан ня. Я лі чу гэ тую пра цу плё нам 

су мес най твор час ці — пе да го гаў 

і лі цэ іс таў, якія на пра ця гу мно гіх 

га доў за да ва лі пы тан ні, дзя лі лі ся 

цяж кас ця мі, за бяс печ ва лі вель мі 

каш тоў ную зва рот ную су вязь...

На шы да па мож ні кі атры ма лі ся 

на са мрэч ін тэр ак тыў ныя — кож ны 

мо жа да лу чыц ца да іх на паў нен ня. 

Ка лі пры на вя дзен ні ка ме ры смарт-

фо на на QR-код ві дэа ра шэн ня па 

ней кай за да чы не бу дзе, абі ту ры ент 

пе ра на кі роў ва ец ца да ан лайн-фор-

мы, у якой мож на за ка заць тлу ма-

чэн не хо ду за да чы. І па ме ры за пі су 

ві дэа ра шэн няў спа сыл кі, якія вя дуць 

на ан лайн-плат фор му, за мя ня юц ца 

спа сыл ка мі на ві дэа фраг мен ты. Та-

кім чы нам ты сам уплы ва еш на змест 

да па мож ні ка, а ўся ас тат няя су поль-

насць за ста ец ца ў плю се.

Ка лі мы вы пус ці лі ў ліс та па дзе 

се рыю SMАRT-да па мож ні каў, бы ло 

за пі са на 65 га дзін ві дэа, але за два 

ме ся цы я за пі саў яшчэ сем га дзін ві-

дэа ра шэн няў. За ты дзень на бі ра ец-

ца 420 га дзін пра гля даў. Зра зу ме ла, 

што я ні ко лі б у жыц ці не змог столь кі 

ча су за пар тлу ма чыць дзе цям, як ра-

шыць тую ці ін шую за да чу — трэ ба 

бы ло б не ес ці, не піць, а толь кі зай-

мац ца з абі ту ры ен та мі. Між ін шым, 

у тыд ні ўся го 168 га дзін.

Якія яшчэ пе ра ва гі мае ві дэа? 

Ка лі та бе не зра зу ме ла, ты мо жаш 

за піс пе ра ма таць. На сва ім дэ вай-

се мож на пра гля даць тлу ма чэн не 

хоць дзе сяць ра зоў, а вось ка лі ты 

пе ра пы та еш у на стаў ні ка тры-ча-

ты ры ра зы, то апош ні, хут чэй за 

ўсё, пач не нер ва вац ца. Да та го ж 

ця пе раш нія дзе ці — гэ та па ка лен-

не ві зу а лаў: яны не вель мі доб ра 

ра зу ме юць пра чы та нае, а ві дэа 

ўспры ма юць знач на лепш. Вось 

толь кі ві дэа ро лі кі не па він ны пе ра-

вы шаць дзе сяць хві лін, бо ні хто не 

ста не гля дзець на смарт фо не твае 

паў та ра га дзін ныя лек цыі.

Гла ды я та ры
на тэс тах

Ці ка вім ся ў пе да го гаў, а якія ж 

з раз дзе лаў фі зі кі да юц ца стар ша-

клас ні кам ця жэй за ўсё?

— Най боль шая коль касць ві дэа 

(9 га дзін) утрым лі ва ец ца ў да па-

мож ні ку з за дан ня мі па элект ра ста-

ты цы, та му што бы ло вель мі шмат 

пы тан няў ад лі цэ іс таў, — кажа Ігар

Варакса. — Шэсць га дзін ві дэа за пі-

 са на па тэ ме «Ды на мі ка», а вось, 

на прык лад, па кван та вай фі зі цы — 

уся го ад на га дзі на ві дэа ра шэн няў, 

та му што ўсё, што вы ву ча ец ца ў 

11 кла се, — гэ та, пра бач це, дзі ця-

чы сад. Са мая скла да ная фі зі ка ў 

дзя ся тым кла се: МКТ, тэр ма ста-

ты ка, элект ра ды на мі ка... Па трэб-

ны час, каб усё гэ та асэн са ваць і 

за сво іць.

— Мы вель мі ра ды, што су час-

ныя ін фар ма цый ныя рэ сур сы з іх 

не аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 

па стаў ле ны на служ бу ка фед ры фі-

зі кі і лі цэ іс там, — кан ста туе Ле а нід 

Мар ко віч. — Праб ле ма ска ра чэн-

ня га дзін па прад ме це ў школь ным 

кур се — праб ле ма гла баль ная. І 

я, на прык лад, лі чу, што кван та вай 

фі зі цы трэ ба ад да ваць у 11 кла се 

больш ува гі, бо ме на ві та гэ тыя ве-

ды спат рэ бяц ца за тым у ВНУ.

У Лі цэі БДУ пла ну юць пад рых-

та ваць па доб ныя ін тэр ак тыў ныя 

вы дан ні так са ма па бія ло гіі і ма-

тэ ма ты цы.

А што лі чыц ца ся род лі цэ іс таў 

най больш прэ стыж ным: атры маць 

100 ба лаў на ЦТ або за ва я ваць 

уз на га ро ду на між на род ных ін тэ -

ле кту аль ных спа бор ніц твах?

— Лі цэ іс ты заў сё ды на «ба я вым 

ка ні», і са мая прэ стыж ная пе ра мо-

га ў нас — гэ та пе ра мо га з «ад кры-

тым за бра лам» на алім пі я дзе. Ка лі 

ты гла ды я тар, то вый дзі на арэ ну 

і гэ та да ка жы, — кан ста туе Ле а-

нід Мар ко віч. — Але ў на шых вы-

пуск ні коў ёсць і во сем ста баль ных 

вы ні каў. Прак тыч на кож ны год 

хтось ці па каз вае мак сі маль ны ці 

бліз кі да яго бал, так бы мо віць, 

узор нае ва ло дан не «збро яй» 

пры лю бым на двор'і.

Ле тась адзін з на шых вы пуск-

ні коў, які пе ра мог на між на-

род най алім пі я дзе па фі зі цы, 

вы ра шыў пай сці на фа куль-

тэт пры клад ной ма тэ ма ты-

кі і ін фар ма ты кі ў БДУ, але 

для яго ста ла не ча ка нас цю, 

што без зда чы ЦТ ту ды пры-

ма юц ца толь кі пе ра мож цы 

алім пі я д па ма тэ ма ты цы, 

ін фар ма ты цы і аст ра но міі. 

Фі зі кі ў гэ тым пе ра лі ку, на 

жаль, ня ма. Ён усміх нуў ся і... 

пай шоў на цэнт ра лі за ва нае 

тэс ці ра ван не. Як і на ле жыць 

алім пі яд ні ку, да пус ціў па мыл-

ку ў за дан ні з воб лас ці А (у ад ным з 

са мых прос тых). Прос та ка лі ты ля-

та еш на звыш гу ка вым са ма лё це, 

то за бы ва еш, як ка рыс тац ца тумб-

ле ра мі і вы пус каць ша сі на «ку ку-

руз ні ку». Мы жар та ва лі: «Лепш бы 

ты за гі нуў, як ге рой, у воб лас ці В». 

Але 98 ба лаў ён на браў і стаў сту-

дэн там. Я прос та ха чу за ўва жыць, 

што пад рых тоў ка да алім пі я ды га-

ран туе вам па спя хо вую зда чу ЦТ і 

вы со кія ба лы, а вось ад ва рот нае — 

зу сім не факт. Алім пі яд ні кі — лю дзі 

зу сім ін шай за гар тоў кі...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та аў та ра.

НА «КА РОТ КАЙ НА ЗЕ» З АР ХІ МЕ ДАМ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Най леп шыя сту дэн ты і ма гіст ран ты 

кра ін Еў ро пы вы сту паюць у тур ні ры 

на ву ко вых перс пек тыў «Scіteen-2019», 

які праходзіць у Мін ску з 8 да 12 кра-

са ві ка.

Ар га ні за та ры на ву ко ва га ме ра пры ем ства — 

На цы я наль ная ака дэ мія на вук і Бе ла рус кі 

дзяр жаў ны ўні вер сі тэт. Тур нір на кі ра ва ны 

на раз віц цё да след ча га па тэн цы я лу мо ла дзі 

і ра шэн не ак ту аль ных фун да мен таль ных 

і пры клад ных за дач, якія зна хо дзяц ца на 

сты ку роз ных прад мет ных ве даў: фі зі кі, хі міі, 

бія ло гіі, ме ды цы ны, эка ло гіі, ІT-тэх на ло гій 

і ін шых.

Свае на ву ко выя ідэі на тур ні ры прад ста ў-

ляюць больш за 60 сту дэн таў з вя ду чых уні-

 вер сі тэ таў Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Гер ма ніі і 

Фран цыі. Ся род іх: БДУ, Бе ла рус кі дзяр жаў-

ны ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні-

кі, Мас коў скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя М. В. 

Ла ма но са ва, Санкт-Пе цяр бург скі дзяр жаў-

ны ўні вер сі тэт, Скол каў скі ін сты тут на ву кі і 

тэх на ло гій, Кі еў скі на цы я наль ны ўні вер сі тэт 

імя Та ра са Шаў чэн кі, Хар каў скі на цы я наль ны 

ўні вер сі тэт, Уні вер сі тэт Экс-Мар сэль, Сва-

бод ны ўні вер сі тэт Бер лі на і ін шыя.

Удзель ні кам бу дуць пра па на ва ны за да-

чы, звя за ныя з 3D-дру кам ле ка вых срод каў, 

рас пра цоў кай плат фор мы для по шу ку знік-

лых лю дзей, ства рэн нем бія ніч на га во ка, 

«Тэс лы» для гор на зда бы валь най пра мыс ло-

вас ці і ін шыя. Свае на ву ко выя да сле да ван ні 

кан кур сан ты прад ста вяць пе рад пуб лі кай, 

а так са ма аб мяр ку юць іх у за баў ляль най 

па ле мі цы з са пер ні ка мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЯК 
НА ДРУ КА ВАЦЬ 
ТАБ ЛЕТ КУ... 

НА 
3D-ПРЫН ТА РЫ

Ін тэ ле кту аль ны штурмІн тэ ле кту аль ны штурм

QR-код пе ра на кі роў вае навучэнцаў да да дат ко вых 
ма тэ ры я лаў, ві дэа ра шэн ня або ан лайн-фор мы

з тлу ма чэн нем ал га рыт му вы ка нан ня.

Па ме ры за пі су ві дэа ра шэн няў спа сыл кі, якія вя дуць на ан лайн-плат фор му, 
за мя ня юц ца спа сыл ка мі на ві дэа фраг мен ты.


