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Пу ця вод ны 
«Мер ку рый»

Та кі ліст на пры кан цы мі ну ла га 

го да атры ма лі ка ля ста ІT-кам па-

ній. Іх ад ра сы дру гак лас нік Лё ня 

ра зам са сва і мі сяб ра мі знай шоў 

на сай це ПВТ. «На іў ны хлоп чык, 

які ве рыць у цу ды», — па ду ма-

лі за раз мно гія з вас. І да рэм на. 

Мо жа быць, ады гра лі сваю ро лю 

на ва год нія свя ты, ка лі хо чац ца 

зра біць штось ці доб рае, аба вяз-

ко ва ка гось ці па ра да ваць, а, мо-

жа, на іў насць хлоп чы ка кра ну ла 

сэр цы да рос лых. Але яго прось-

ба не за ста ла ся не за ўва жа най: у 

шко лу ста лі тэ ле фа на ваць і пы тац-

ца ў кі раў ніц тва, чым кан крэт на 

мо гуць да па маг чы. У кра са ві ку ў 

на ву чаль най уста но ве ад крыў ся 

клас, асна шча ны су час най тэх ні-

кай для за ня ткаў ро ба та тэх ні кай 

і пра гра ма ван нем. Больш за тое, 

Рас све та ўская шко ла зай ме ла та-

ко га на дзей на га сяб ра, як ды рэк-

тар кам па ніі Vіzor Games Сяр гей 

БРУЙ. А ў па чат ку каст рыч ні ка ў 

не вя лі кай сель скай уста но ве аду-

ка цыі, дзе на ву ча юц ца ўся го 85 ча-

ла век, ад крыў ся STEM-цэнтр, яко-

му мо гуць па зайз дрос ціць на ват 

са мыя кру тыя га рад скія шко лы. 

З'я віў ся ён дзя ку ю чы спон сар скай 

пад трым цы кам па ніі Vіzor Games. 

«Ча му па шан ца ва ла ме на ві та 

ім?» — мо жа нех та па ду маць. Але 

ка лі раз маў ля еш з ды рэк та рам 

шко лы Сяр ге ем ДУБ МА НАМ, то 

пе ра кон ва еш ся, што ні чо га вы пад-

ко ва га не бы вае...

— Коль кі га доў та му мы з на-

шы мі вуч ня мі пры еха лі ў го рад, каб 

паў дзель ні чаць у ней кім кон кур се. 

І па чу лі: «Вёс ка пры еха ла», — рас-

каз вае Сяр гей Ле а ні да віч. — Шчы-

ра ска жу: та кая ацэн ка мя не моц-

на за ча пі ла. А ў чым на шы вуч ні 

гор шыя за га рад скіх? Па ду маў і 

вы ра шыў — трэ ба раз ві ваць ін-

фар ма цый ныя тэх на ло гіі, каб ні ў 

чым не са сту паць, бо на «Кар ве-

тах» і «Ня мі гах» да лё ка не па е-

дзеш. Але дзе ўзяць гро шы? Так у 

нас з'я ві ла ся школь ная біз нес-кам-

па нія «Мер ку рый». Па ча лі вя заць 

ве ні кі і пра да ваць іх кал га су (там 

яны шмат дзе па трэб ныя). За дзей-

ні ча ны бы лі ўсе: ад ма лод шых да 

ста рэй шых школь ні каў. Усе пра-

ца ва лі на ад ну агуль ную мэ ту — 

стаць най леп шы мі! За тым па ча лі 

вы рошч ваць сель ска гас па дар чую 

пра дук цыю. У нас у па сёл ку шмат 

не ма ла дых лю дзей, яны са сту па-

лі нам свае ўчаст кі, та му што ўжо 

не бы ло сіл іх апра цоў ваць. Мы 

з удзяч нас цю за бі ра лі, а ўза мен 

за бяс печ ва лі іх не аб ход най га род-

ні най на зі му. Сён ня вы рошч ва ем 

буль бу, морк ву, бу ра кі, ка пус ту, 

цы бу лю, та ма ты, яб лы кі, ра са-

ду га род ні ны, кве так і па каё вых 

рас лін. Сель гас пра дук цыю ў нас 

за куп ля юць азда раў лен чы лет нік, 

дзі ця чы са дзік, баль ні ца. У шко-

лы ёсць свой конь, а гэ та доб рая 

да па мо га па гас па дар цы. Зай ма-

ем ся так са ма вы твор час цю дэ ка-

ра тыў ных аль та нак, ла вак, арак, 

ага ро джаў. Ства ра ем і рэа лі зу ем 

ві дэа пра дук цыю.

За час іс на ван ня біз нес-кам-

па ніі бы ло за роб ле на больш як 

дзе сяць ты сяч руб лёў. Срод кі 

ўклад ва лі ў тэх ніч нае асна шчэн не 

шко лы. Пас ля пер шых пе ра мог на 

роз ных кон кур сах у дзя цей уз ня ла-

ся са ма ацэн ка. По тым нам ста ла 

ма ла двух-трох-пя ці дып ло маў, мы 

ба чы лі, што на шы вуч ні здоль ныя 

на боль шае, па ча лі ўдзель ні чаць 

у ін шых кон кур сах: «Энер га ма-

ра фон», «Энер гія і ася род дзе 

пра жы ван ня», «Тэх на ін тэ лект», 

«100 ідэй для Бе ла ру сі», Тур ні ры 

юных фі зі каў і г. д. Не ка то рыя з іх 

пры но сі лі нам не толь кі дып ло мы 

пе ра мож цаў, пры зё раў і лаў рэ а-

таў, але і гра шо выя бо ну сы. У між-

на род ным кон кур се «Зя лё ны сад» 

прыз склаў 400 руб лёў, між на род-

ным кон кур се школь ных пра ек таў 

вы ка ры стан ня рэ сур саў і энер гіі 

«ШПІ РЭ» — 200 еў ра. Так са ма мы 

са бра лі пяць ты сяч шкля ных бу тэ-

лек, зда лі іх і за ня лі пер шае мес ца 

ў кра і не ў кон кур се па збо ры дру-

гас най сы ра ві ны. Нам вы дзе лі лі 

гро шы, за якія на бы лі для шко лы 

ві дэа ка ме ру. Ста лі ства раць ві-

дэа філь мы, удзель ні чаць у роз ных 

кон кур сах і за раб ляць на гэ тым. 

Збі ра лі ма ку ла ту ру і ме та ла лом. 

Ка лі ку пі лі ноў тбу кі, змаг лі ўдзель-

ні чаць ужо у тэх ніч ных кон кур сах, 

вы хо дзіць на рэс пуб лі кан скі і між-

на род ны ўзро вень.

За ўва жу, што ў на шу шко лу 

пад во зяць дзя цей амаль з дзе ся ці 

на ва коль ных вё сак. Ёсць і дзе ці з 

Клец ка, сва іх з па сёл ка Рас свет — 

толь кі пят нац цаць. 90 пра цэн таў 

баць коў на шых вуч няў пра цу юць 

на сель гас прад пры ем ствах. Ужо 

дзе сяць га доў за пар мы за ста ём ся 

най леп шай шко лай у ра ё не. І гэ та 

не вы хваль ства, а ацэн ка ра бо ты 

на шых вуч няў і іх пе да го гаў. У бя-

гу чым го дзе мы за ня лі дру гое мес-

ца ў Мін скай воб лас ці ся род усіх 

школ. Да гэ та га зай ма лі пер шыя 

мес цы па эфек тыў нас ці гас па дар-

чай дзей нас ці, што так са ма, лі чу, 

не ма ла важ на. Нас ве да юць у кра і-

не, мэ та да сяг ну тая. І ка лі мы пры-

яз джа ем ця пер на ней кі кон курс, 

тут жа ідзе па га лос ка: «Рас свет 

пры ехаў...» З на мі ста лі лі чыц ца, 

мы па ка за лі і да ка за лі ўсім, што 

сель скія дзе ці на ват з не вель мі за-

бяс пе ча ных сем' яў пры ства рэн ні 

пэў на га аду ка цый на га ася род дзя 

мо гуць да біц ца вя лі ка га пос пе ху.

З шас ці вы пуск ні коў бя гу ча га 

го да пя цё ра па сту пі лі ў ВНУ. Мы ў 

год за ва ёў ва ем на ін тэ ле кту аль-

ных кон кур сах да ста дып ло маў 

(на аб лас ным, рэс пуб лі кан скім і 

між на род ным уз роў нях).

Та му што Лё ня 
не здаў ся!

Ды рэк тар Рас све та ўскай шко лы 

пры зна ец ца, што яшчэ год та му меў 

вель мі цьмя нае ўяў лен не пра ро ба-

таў і ро ба та тэх ні ку. За тое ця пер, 

дзя ку ю чы сва ім вуч ням, стаў вель мі 

«пра су ну тым» у гэ тым пы тан ні:

— Наш дру гак лас нік Лё ня 

Фур ман, яко му прый шла ідэя на-

пі саць ліст у ІТ-кам па ніі, зай маў ся 

ў школь ным гурт ку Scratch-пра гра-

ма ван нем. І вось ён за га рэў ся ідэ-

яй: ха чу, ка жа, са браць ро ба та, які 

да па мо жа аб лег чыць пра цу ма ці 

(яна пра цуе раз дат чы цай на сві-

на комп лек се), бо ў яе ру кі вель мі 

ба ляць, — рас каз вае Сяр гей Дуб-

ман. — Пры хо дзіць да мя не і ка жа: 

«Сяр гей Ле а ні да віч, да вай це ку пім 

ро ба та». Я ў ад каз: «Яко га ро ба-

та?» Ма лы адзін раз па ды хо дзіць 

з гэ тым пы тан нем, дру гі. Я зноў 

ка жу: «Гро шай ня ма. Усё, што бы-

ло за роб ле на, укла лі ў ноў тбу кі, 

тэ ле ві за ры і ме ды я ап ра ек та ры». 

У нас у шко ле ёсць вай-фай, та му 

ўся тэх ні ка мо жа быць за дзей ні-

ча на на ўро ку. Але Лё ня не здаў-

ся. Гля джу — ся дзяць мае вуч ні і 

штось ці аб мяр коў ва юць. Па ці ка-

віў ся, бо я ж па ві нен быць у кур се 

ўсіх спраў (смя ец ца). Ака за ла ся, 

«пі шуць ліст ту рэц ка му сул та ну»... 

Пад клю чы лі ста рэй шых, каб тыя 

вы пра ві лі па мыл кі. Ма лыя знай шлі 

ад ра сы кам па ній на сай це ПВТ. 

Але ні хто не ча каў, што бу дзе та кі 

эфект. Я ду маю, што па су ме ўкла-

дзе ных срод каў з раз лі ку на коль-

касць вуч няў ця пер на шай шко-

ле роў ных ня ма (смя ец ца). А ка лі 

кам па нія Vіzor Games пад тры ма ла 

нас ад крыц цём STEM-цэнт ра, мы 

ўво гу ле бы лі на сё мым не бе...

Па сло вах Сяр гея Дуб ма на, за 

ме жа мі Мін ска пра STEM-рух чу-

лі не мно гія. Яшчэ менш лю дзей 

ра зу ме юць, на вош та дзе цям зай-

мац ца ро ба та тэх ні кай: «Та му мы 

за га рэ лі ся ідэ яй ства рыць STEM-

цэнтр, які бу дзе слу жыць уся му 

раё ну. У маі пра вя лі пер шы ра ён-

ны ро ба фес ты валь, ку ды за пра сі лі 

ка ля сот ні дзя цей з іх баць ка мі, 

каб тыя па ба чы лі маг чы мас ці ро-

ба та тэх ні кі».

Сён ня ў Рас све та ўскай шко-

ле ёсць два ма ла дыя апан та ныя 

пе да го гі, га то выя ўвесь свой час 

тра ціць на дзя цей. На тал ля РА МА-

НОЎ СКАЯ пра цуе ў па сёл ку ўжо 

чац вёр ты год. Яе га лоў ная спе-

цы я лі за цыя — пе да гог-псі хо лаг, 

але пас ля за кан чэн ня кур саў яна 

ста ла так са ма вы кла даць дзе цям 

Scratch-пра гра ма ван не. Да яе да-

лу чыў ся ма ла ды на стаў нік гіс то-

рыі Ула дзі слаў БА БІЧ (у шко ле 

ён ужо трэ ці год і сцвяр джае, што 

ўсё яго за да валь няе). Пад яго кі-

раў ніц твам дзе ці асвой ва юць азы 

ро ба та тэх ні кі і Lego-кан стру я ван-

ня. За ня тка мі ў гурт ках і на фа-

куль та ты вах ахоп ле ны прак тыч на 

ўсе вуч ні шко лы. Да рэ чы, на Рэс-

пуб лі кан скім кон кур се па Scratch-

пра гра ма ван ні школь ні кі з па сёл ка 

Рас свет атры ма лі ў якас ці пры за 

дрон. Ця пер ён за дзей ні ча ны ў 

здым ках філь маў, якія ства ра юц-

ца ў школь ным ві дэа цэнт ры.

Каб пад ха пі лі 
эс та фе ту...

Але STEM-цэнтр — гэ та якас на 

но вы ўзро вень, і трэ ба па мак сі му-

ме рэа лі за ваць яго аду ка цый ны 

па тэн цы ял. Двое пе да го гаў-эн ту-

зі яс таў мо гуць за да во ліць па трэ бы 

вуч няў сва ёй шко лы, але не ўся го 

ра ё на, бо ў іх ёсць шмат аба вяз-

каў: трэ ба рых та вац ца да ўро каў, 

зай мац ца клас ным кі раў ніц твам, 

пі саць спра ва зда чы....

Кад ра вая праб ле ма ста іць за-

раз най больш вост ра.

— Як мы збі ра ем ся яе вы ра-

шаць? Па су бо тах па ча лі пры маць 

дзя цей з ін шых школ. Яны пры яз-

джа юць ра зам са сва і мі на стаў-

ні ка мі. Ства ра ем маг чы мас ці для 

ўза ем на га на ву чан ня і пра соў ва-

ем ідэі STEM-аду ка цыі, — раз ва-

жае Сяр гей Дуб ман. — За ме сяц 

атрым лі ва ец ца во сем га дзін. За 

гэ ты час мож на даць толь кі ба за-

выя ве ды, агуль нае ўяў лен не, што 

та кое ро ба та тэх ні ка. Мы гэ та ра-

зу ме ем. Але ка лі бу дзе ін та рэс, то 

пе да го гі мо гуць пад ха піць эс та фе-

ту ў на шых на стаў ні каў... За ме сяц 

праз STEM-цэнтр мо жа прай сці ка-

ля 80 вуч няў з ін шых на ву чаль ных 

уста ноў на ша га ра ё на, тым больш 

што ў нас ёсць свае школь ныя аў-

то бу сы. Бу дзем пра во дзіць для іх 

ІТ-ка ні ку лы. За год мо жам аха піць 

1100 дзя цей, вуч няў і іх баць коў. 

Ка неш не, усе ай ціш ні ка мі не ста-

нуць, але мы за ўва жы лі, што ро ба-

та тэх ні ка і пра гра ма ван не да юць 

раз віц цё і па ін шых прад ме тах, той 

жа ма тэ ма ты цы, анг лій скай мо ве. 

На жаль, са школь най пра гра мы ў 

дзя вя тым кла се пры бра лі «чар чэн-

не»: без гэ тых ве даў не маг чы ма 

на ву чыц ца «чы таць чар ця жы»...

— А мы і не ста вім за да чу — 

зра біць усіх пра гра міс та мі. На ша 

мэ та — даць школь ні кам су час ныя 

ве ды і на вы кі, якія бу дуць за тым 

за па тра ба ва ныя ў лю бой сфе ры, 

якую яны вы бе руць, — кан ста туе 

ды рэк тар кам па ніі Vіzor Games 

Сяр гей БРУЙ, які пры няў удзел 

ва ўра чыс тай цы ры мо ніі ад крыц-

ця STEM-цэнт ра ў Рас све та ўскай 

шко ле. — На са мрэч, пра гра міс-

таў у ІТ-кам па ні ях пра цуе ня шмат. 

У нас ка ля 600 ра бот ні каў, з іх не-

па срэд на пра гра міс таў — ка ля ста. 

Усе ін шыя — гэ та мас та кі, ана лі ты-

кі, ад мі ніст ра та ры, спе цы я ліс ты ў 

сфе ры мар ке тын гу, са цы яль ных 

пра ек таў... Сён ня мы да па ма га ем 

сель скай шко ле, са цы яль на-пе да-

га гіч ным цэнт рам, Гро дзен ска му 

дзяр жаў на му ўні вер сі тэ ту імя Ян кі 

Ку па лы — і гэ та цал кам нар маль-

на. Ка лі я ў 1996 го дзе прый шоў у 

Мін скі па лац дзя цей і мо ла дзі зай-

мац ца пра гра ма ван нем, там бы лі 

доб рыя па тым ча се кам п'ю та ры, 

якія хтось ці для нас на быў, плюс 

вы дат ныя пе да го гі. Мо жа быць, ка-

лі Лё ня вы рас це, ён так са ма пад-

хо піць у нас эс та фе ту?

Ця пер у рас па ра джэн ні вуч няў 

аду ка цый на га цэнт ра 23 ноў тбу кі 

і 26 кан струк та раў роз най скла да-

нас ці, па чы на ю чы ад най прас цей-

шых эк зэмп ля раў, пры зна ча ных 

для раз віц ця дроб най ма то ры кі ў 

ма лых, і за кан чва ю чы ро ба та мі 

са штуч ным ін тэ ле ктам. Ёсць 3D-

прын та ры, гра фіч ныя план шэ ты, 

маг ніт на-мар кер ныя дош кі...

Школь ні кі пра дэ ман стра ва лі 

гас цям са бра на га ўлас ны мі ру ка-

мі ро ба та-сар ці роў шчы ка (у шмат-

дзет най сям'і ён да па ма гае рас-

клас ці шкар пэт кі па па рах); ро ба-

та, які ства рае штуч ны зем ля трус і 

мо жа да па маг чы ар хі тэк та рам пры 

пра ек та ван ні да моў; ро ба та, які 

па дае і змеш вае на поі, і ін шых.

— Гіс то рыя з'яў лен ня SТEM-

цэнт ра ў Рас све та ўскай шко ле 

не па доб ная на гіс то рыі ін шых 

школ, — кан ста туе ды рэк тар Аса-

цы я цыі «Аду ка цыя для бу ду чы-

ні» Аляк сандр ХО МІЧ. — Год та му 

мы аб вяс ці лі для ўста ноў аду ка цыі 

кон курс «Ха чу ў STEM-клас», па 

вы ні ках яко га бы лі абра ныя дзе-

сяць пе ра мож цаў. Аб за вес ці ся 

су час ным STEM-цэнт рам — цал-

кам рэ аль на. Пры са дзей ні чан ні 

вя ду чых ІT-кам па ній у га рад скіх 

і сель скіх шко лах ужо ад кры лі ся 

15 цэнт раў і шэсць ад кры юц ца да 

кан ца бя гу ча га го да.

У най блі жэй шы час бу дзе аб-

ве шча ны старт трэ ця га кон кур су. 

Стаць яго ўдзель ні кам мо жа лю-

бая бе ла рус кая шко ла або гім на зія, 

якая па куль што не мае STEM-цэнт-

ра, ад нак га то вая іс ці на су страч тэх-

на ла гіч най бу ду чы ні. Ма ты ва цыя 

пе да го гаў для нас вель мі важ ная, 

бо без фа на таў-пе да го гаў на ват са-

мае су час нае тэх ніч нае на паў нен не 

па збаў ле на сэн су.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та аў та ра 

і кампаніі Vіzor Games.

ВЯС КО ВАЯ РО БА ТА ТЭХ НІ КА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

«Ро ба та тэх ні ка 
і пра гра ма ван не да юць 
раз віц цё і па ін шых 
прад ме тах».

STEM-цэнт ры — кла сы, 

ад кры тыя на ба зе ўста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі, 

дзе дзе ці пад кі раў ніц твам 

спе цы яль на пад рых та ва ных 

пе да го гаў мо гуць бяс плат на 

зай мац ца па асноў ных STEM-

кі рун ках. Аб рэ ві я ту ра STEM 

рас шыф роў ва ец ца на ступ-

ным чы нам: S — scіence (на-

ву ка), T — technologіes (тэх-

на ло гіі), E — engіneerіng (ін-

жы не рыя), M — mathematіcs 

(ма тэ ма ты ка).

У STEM-кла се да пыт лі выя і 

та ле на ві тыя дзе ці мо гуць ад-

кры ваць для ся бе зай маль ны 

свет пра гра ма ван ня, ро ба та-

тэх ні кі, ву чыц ца 3D-ма дэ ля-

ван ню і ін шым на вы кам, без 

якіх хут ка скла да на бу дзе ўя-

віць са бе жыц цё ў су час ным 

гра мад стве.

Жэ ня Бу рак, Лё ня Фур ман і Ксе нія Бу ка та: 
«Ка лі пер шыя ро ба ты ажы лі ў на шых ру ках, мы бы лі ў за хап лен ні».

На тал ля Ра ма ноў ская і Ула дзі слаў Ба біч. Без фа на таў-пе да го гаў на ват са мае 
су час нае тэх ніч нае на паў нен не па збаў ле на сэн су.


