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

— Пас ля ча ты рох га доў на ву чан ня за ня-
ла ся по шу кам мес ца для раз мер ка ван ня, — 
ус па мі нае Яў ге нія. — Прый шла ў ад дзел 
аду ка цыі, а там пра па на ва лі ра бо ту ў сад ку. 
Я спа чат ку спу жа ла ся: як гэ та, пра ца ваць з 
зу сім ма лень кі мі дзет ка мі? Ця пер ма гу з упэў-
не нас цю ска заць, што гэ та асаб лі вая пра ца. 
Тут і час за ня тку зу сім не вя лі кі, і па ды ход да 
да школь ні каў па трэб ны ад мыс ло вы. Я, без-
умоў на, чы та ла тэ а рэ тыч ныя да па мож ні кі, 
шу ка ла ін фар ма цыю, але най больш сва і мі 
прак тыч ны мі па ра да мі мне да па маг ла Ала 
Кан стан ці наў на Марусіч, якая пра цуе тут даў-
но. Што да ты чыц ца ад на груп ні каў, то яны ў 
асноў ным раз мер ка ва лі ся настаўнікамі ў шко-
лы ці трэ не ра мі ў спар тыў ныя ву чы лі шчы.

Пра цоў ны дзень кі раў ні ка фіз вы ха ван-
ня па чы на ец ца ра на — ужо ў 7.30 трэ ба 
пра во дзіць за рад ку ў шас ці за ма ца ва ных 
за ёй гру пах. Пас ля па чы на юц ца за ня ткі: 
спа чат ку ў ма лод шых дзя цей, по тым у ста-
рэй шых. Яны пры кмет на ад роз ні ва юц ца ад 
за ня ткаў у шко ле. Па-пер шае, усё ро біц ца 
пад му зы ку, якую спе цы яль на пад бі ра юць 

вы ха ва це лі. Па-дру гое, сур' ёз ную на груз-
ку ма лень кім дзе цям да ваць нель га — усё 
грун ту ец ца на пад тры ман ні фі зіч най фор-
мы. Акра мя гэ та га, вя лі кі ак цэнт ро біц ца 
на гуль ні. Пас ля абе ду па чы на юц ца гурт кі: 
рыт мап лас ты ка, эле мен ты су час на га тан цу. 
У кан цы дня — «па пя ро вая пра ца», якой, па 
пры знан ні Яў ге ніі, ня ма ла: план-кан спек ты 
на кож ны за ня так, пла на ван не ак тыў на га 
ад па чын ку, да дат ко вых за ра дак... Гэ та, па 
сло вах ма ла до га спе цы я ліс та, най менш 
пры ем ны ас пект ра бо ты. Да рэ чы, ча сам 
да во дзіц ца асвой ваць і тое, ча му не ву чы лі 
ў ВНУ, на прык лад, ак цёр скую спра ву. На 
кож ным ра ніш ні ку вы ха ва це лі атрым лі ва-
юць свае ро лі, ву чаць тэкст. Так, на Но вы 
год Яў ге нія бы ла Сня гу рач кай.

— У кож най гру пе больш за двац цаць 
дзя цей, і трэ ба ўсіх па ім ёнах ве даць, — 
смя ец ца Яў ге нія. — Ка лі па раў ноў ваць са 
школь ні ка мі (а я пад час ву чо бы прак ты ка-
ва ла ся ў ста рэй шых кла сах), то пра ца ваць 
пра сцей: у ма лень кіх дзя цей аў та ры тэт да-
рос ла га бяс спрэч ны. Мяр кую, што ў шко-
ле фіз куль ту ру пра сцей вес ці муж чы нам, 
а ў сад ку — нам.

Ма ла до му вы ха ва це лю ў дзі ця чым сад-
ку да вя ра юць, пра гэ та свед чыць хоць бы 
той факт, што ме на ві та яе ўся го праз паў го-
да пра цы ад пра ві лі на ра ён нае ме та дыч нае 
аб' яд нан не — там Яў ге нія прад стаў ля ла ка-
ле гам сваю рэа лі за цыю за ня ткаў на стэ пах 
(спе цы яль ных ма біль ных пля цоў ках для фіт-

не су). Гэ та за дум ка не ўва хо дзіць у асноў-
ную пра гра му на ву чан ня, а пра па ноў ва ец ца 
як да дат ко вая па слу га ах вот ным баць кам. 
Пра цу ю чы на паў та ры стаў кі, дзяў чы на за-
раб ляе ка ля 400 руб лёў. Для та ко га го ра да, 
як Сма ля ві чы, гэ та не бла гія гро шы. Адзі нае, 
на што на ра кае ма ла ды спе цы я ліст, — для 
ад па чын ку тут ня ма вя лі кіх маг чы мас цяў. 

У воль ную хві лі ну яна звы чай на ад праў ля ец-
ца на ста ды ён або ў спарт за лу.

— У чым плю сы і мі ну сы ма ёй ра бо ты? — 
пе ра пыт вае дзяў чы на. — Са мая вя лі кая пе-
ра ва га — пра ца з дзець мі. Яны эма цыяналь-
ныя, заў сё ды шчы рыя. Пры хо дзіш у па ня дзе-
лак на ра бо ту, ба чыш іх усмеш кі — і на строй 
па ды ма ец ца. Але гэ та мож на за лі чыць і да 
мі ну саў — усё ж та кі ад па ста ян ных ста сун-
каў з дзець мі хут ка стам ля еш ся. Я лі чу сваю 
пра цу вы дат ным до све дам. Адзі нае, ка лі ця-
пер пай сці пра ца ваць у шко лу, да вя дзец ца 
на ноў усё ўспа мі наць. Але я сы хо дзіць не 
пла ную, па куль што мя не ўсё за да валь няе.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lуskаvеts@zvіаzdа.bу

Мінск — Сма ля ві чы — Мінск.
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Па-пер шае, усё ро біц ца пад му зы ку, 
якую спе цы яль на пад бі ра юць 
вы ха ва це лі. Па-дру гое, сур' ёз ную 
на груз ку ма лень кім дзе цям да ваць 
нель га.

«Ка лі па раў ноў ваць са школь ні ка мі, 
то пра ца ваць пра сцей: у ма лень кіх 
дзя цей аў та ры тэт да рос ла га 
бяс спрэч ны».

І са бе, і лю дзямІ са бе, і лю дзям

А НА РА БО ЦЕ — А НА РА БО ЦЕ — 
ДЗІ ЦЯ ЧЫ СА ДОК...ДЗІ ЦЯ ЧЫ СА ДОК...
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Мо ладзь — 
за но выя тэх на ло гіі

Трэ ці год за пар у фі на ле рэс пуб лі кан ска га 
ма ла дзёж на га кон кур су «100 ідэй для Бе ла ру сі» 
ўдзель ні ча юць на ву чэн цы Ма ла дзе чан ска га 
ганд лё ва-эка на міч на га ка ле джа. У 2015 го дзе 
яны прад ста ві лі пра грам ны пра дукт Сrеаtе Ріt 
(«Па моч нік ды е то ла га»). Ле тась — ад ра зу дзве 
ма біль ныя пра гра мы.

Сё ле та го нар сва ёй уста но вы ад стой ва юць на ву-
чэн цы чац вёр та га кур са спе цы яль нас ці «пра грам нае 
за бес пя чэн не ін фар ма цый ных тэх на ло гій» Дзміт рый 
Кас пя ро віч і Аляк сандр Стэ фа но віч. Юныя пра гра міс ты 
пад кі раў ніц твам вы клад чы каў Зоі Зянь ко, Ма рыі Ма нюк 
і Воль гі Цы га нок рас пра ца ва лі спе цы яль ную ма біль ную 
пра гра му «Musіс GО» для смарт фо на або план шэ та на 
плат фор ме Аndrоіd/ІОS, якая да зво ліць слу хаць му зы ку 
за не вя лі кую пла ту, пры чым без вы ка ры стан ня ін тэр-
нэт-тра фі ка.

— Ідэя з'я ві ла ся пас ля та го, як я ўба чыў за меж ны ана-
лаг на ша га сэр ві су Sроtіfу, апла та яко га скла да ла 10 до-
ла раў у ме сяц. Але не ўсе лю дзі га то выя столь кі пла ціць 
за му зы ку. Мы вы ра шы лі зра біць неш та па доб нае, але 
знач на тан ней шае, — га во рыць Дзміт рый.

У гэ тым і ёсць га лоў нае ад роз нен не ад ана ла гаў. Пра-
гра ма бу дзе да ступ ная кож на му ка рыс таль ні ку, у лю бы 
час ён змо жа за пус ціць яе, уклю чыць лю бы плэй ліст і 
па чаць пра слу хоў ван не без пад клю чэн ня да ін тэр нэ ту. 
Зруч ны функ цы я нал, поў нае ўза е ма дзе ян не з ка рыс-
таль ні кам — усё гэ та ў сэр ві се «Musіс GО».

Ёсць яшчэ адзін плюс рас пра цоў кі — гэ та аба ро на 
аў тар скіх пра воў і свое асаб лі вы крок да вы ра шэн ня праб-
ле мы му зыч на га пі рац тва. Сваё вы на ход ніц тва юна кі 
пла ну юць прад стаў ляць не толь кі на кон курс «100 ідэй 
для Бе ла ру сі», але і на ін шых зна чы мых ім прэ зах, звя-
за ных з ІT-тэх на ло гі я мі.

Яна КА ЗА КЕ ВІЧ, 
ву ча ні ца 10 кла са СШ №11 г. Ма ла дзеч на.

Аляк сандр Стэ фа но віч і Дзміт рый Кас пя ро віч.

Уся го ні чо га за ста ло ся 
да ла гіч на га за вяр шэн ня сё лет ня га 
рэс пуб лі кан ска га ма ла дзёж на га 
кон кур су, які ўжо не пер шы год 
пра во дзіць БРСМ. На пя рэ дад ні 
фі на лу «Чыр вон ка. Чыр во ная 
зме на» пра цяг вае зна ё міць 
чы та чоў з са мы мі крэ а тыў ны мі 
пра ек та мі ма ла дых да пыт лі вых 
ро зу маў — пе ра мож цаў аб лас ных 
і мінск ага га рад ско га эта паў 
гэ та га ад мыс ло ва га твор ча га 
спа бор ніц тва.

Га лоў ныя эка на міс ты ад дзе ла ста тыс-
ты кі, ін вес ты цый і бу даў ніц тва га лоў на га 
ста тыс тыч на га ўпраў лен ня го ра да Мін-
ска Юлія Бу тэ віч і Аляк сей Сцец кі пра-
па ну юць свой пра ект — L-карт ку. Гэ та 
ан лайн-плат фор ма для ўпраў лен ня дыс-
конт ны мі, бо нус ны мі і клуб ны мі карт ка мі 
ў смарт фо нах спа жыў цоў.

— Ры нак іх ка рыс таль ні каў імк лі ва 
рас це: на сён ня ў кра і не больш за пяць 
міль ё наў жы ха роў ма юць смарт фо ны. 
Перс пек ты ва раз віц ця ганд лё вай сет кі 
і ўка ра нен ня су час ных тэх на ло гій ві да-
воч ная, — лі чаць рас пра цоў шчы кі. — За-
раз у Бе ла ру сі па доб на га сэр ві су ня ма. 
Ён да зво ліць спа жыў цам па зба віц ца ад 
шмат лі кіх плас ты ка вых кар так. Апроч 
та го, ан лайн-плат фор ма бу дзе ін фар-
ма ваць аб ак цы ях, зніж ках, спе цы яль-
ных пра гра мах і ад крыц ці но вых пунк таў 
про да жу. А біз не су сэр віс за бяс пе чыць 
эфек тыў ны ка нал ка му ні ка цыі са сва і мі 
клі ен та мі: пра па но вы бу дуць па сту паць 
па тэн цый ным па куп ні кам, а так са ма спа-
жыў цам, што зна хо дзяц ца не па да лё ку 
ад кан крэт на га ганд лё ва га цэнт ра.

Пра грам нае за бес пя чэн не на пад ста-
ве кам п'ю тар ных тэх на ло гій 3D «Мой 
бяс печ ны дом» (аў та ры рас пра цоў кі — 
Воль га Ба га маз і Але на Пят ры ка з Уні-
вер сі тэ та гра ма дзян скай аба ро ны МНС) 
пры зна ча на для на ву чан ня на сель ніц-
тва пра ві лам па жар най бяс пе кі ў бы це 
праз ма дэ ля ван не ава рый ных сі ту а цый 
у жы лым до ме. Для ка рыс таль ні ка ства-
ра ец ца мак сі маль на поў ная ілю зія зна хо-
джан ня ў жы лым аб' ек це ты пу «ка тэдж» 
ці «ква тэ ра» з маг чы мас цю пра гля ду яго 
бя гу ча га ста но ві шча ў па мяш кан нях. 
Кан чат ко вая мэ та пра дук ту — ства рыць 
умо вы для за сва ен ня і за ма ца ван ня ве-

даў аб пра ві лах бяс пе кі, вы пра ца ваць 
на вы кі ідэн ты фі ка цыі іх па ру шэн няў.

Сту дэнт пер ша га кур са фа куль тэ та 
пры клад ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі 
БДУ Глеб Маш ка наў узяў ся за рас пра-
цоў ку кан цэп цыі сіс тэ мы ма ні то рын гу і 
рэ ага ван ня на ўцеч кі бы та вых га заў у 
шмат ква тэр ных жы лых да мах. Яна, пад-
клю ча ная ў кож най ква тэ ры, бу дзе днём 
і ўна чы ў аў та ма тыч ным рэ жы ме рэ ага-
ваць на са мыя ня знач ныя ўцеч кі бы та во-
га га зу і аў та ма тыч на вы клі каць бры га ду 
ава рый най служ бы і са ма стой на ад клю-
чаць пад' езд до ма ад га за за бес пя чэн ня 
да яе пры ез ду.

Ас пі рант Брэсц ка га дзяр жаў на га тэх-
ніч на га ўні вер сі тэ та Яў ген Кузь міч пра-
па на ваў да ўдзе лу ў кон кур се за рад нае 
ўстрой ства для га джэ таў на асно ве со-
неч ных па не ляў. Пра ект ма ла до га ча-
ла ве ка ба зі ру ец ца на ства рэн ні гра мад-
скіх за рад ных стан цый, вы раб ле ных з 
вы ка ры стан нем вя до мых пар та тыў ных 
за рад ных устрой стваў, якія пла ну ец ца 
ўста наў лі ваць на ву лі цах Брэс та ў спе-
цы яль на ад ве дзе ных мес цах. Пад час 
за рад кі на стан цы ях мож на бу дзе ска-
рыс тац ца бяс плат най па слу гай Wі-Fі. На 
дум ку аў та ра, асноў най пе ра ва гай пра-
ек та з'яў ля ец ца зруч ная сіс тэ ма за рад кі 
ма біль ных устрой стваў.

Ніз ка воль тны гу ка вы ін ды ка тар «Ан-
ты сон» для па вы шэн ня бяс печ нас ці кі ра-
ван ня аў та ма бі лем у нач ны час прад ста-
віць у фі на ле на ву чэ нец дру го га кур са 
Лу ні нец ка га дзяр жаў на га по лі тэх ніч на га 
пра фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа Мі ка лай 
Лу ка шэ віч. Гэ та ўстрой ства пе ра шка-
джае за сы пан ню кі роў цаў пад час ру ху. 
Ін ды ка тар ра зам з эле мен там сіл ка ван-
ня вы ка на ны на ад на ба ко вай пя чат най 
пла це ў вы гля дзе ска бы, што да зва ляе, 
уклю чыў шы мік ра пе ра клю чаль нік, за ма-
ца ваць яго за ву хам. Пры глы бо кім на-
хі ле га ла вы пад час за сы пан ня кан так ты 
дат чы ка на хі лу за мкнуц ца і ўклю чаць ін-
ды ка тар — гуч ны сіг нал ім гнен на раз бу-
дзіць кі роў цу. Для кож на га кан крэт на га 
вы пад ку мож на па да браць най леп шае 
спа лу чэн не па ра мет раў кон ту ру: для 
атры ман ня мак сі маль най гуч нас ці пры 
мі ні маль ным спа жы ван ні то ку.

На ступ ны аў тар вы но сіць на суд жу ры 
пра ект «За баў ляль на-эка ла гіч ны аг ра-

парк «Ку ку руз ны ла бі рынт» «Ку ку ру за-
лян дыя». Што гэ та та кое, спы та е це вы?

— Ку ку руз ныя ла бі рын ты — від ся-
мей ных за баў, якія іс ну юць у све це ўжо 
не ад но дзе ся ці год дзе. Да Бе ла ру сі ідэя 
па куль яшчэ не дай шла, ад нак су сед нія 
дзяр жа вы ўжо мо гуць па хва ліц ца ўлас-
ны мі ку ку руз ны мі аг ра пар ка мі і квэс та мі 
ў ку ку ру зе, — тлу ма чыць аў тар пра ек та 
Ма ры на Бан дык, пер шы сак ра тар Го рац-
ка га рай ка ма БРСМ.

Аг ра парк мо жа быць раз ме шча ны на 
тэ ры то рыі ра ё на. Агуль ная яго пло шча — 
1,8 гек та ра. Ён раз лі ча ны ў пер шую чар гу 
на дзя цей і мо ладзь і бу дзе ўклю чаць у ся-
бе шэ раг пра па ноў за баў. Тэ ры то рыя дзе-
ліц ца на зо ны: ку ку руз ны ла бі рынт (для 
мо ла дзі і да рос лых), ла бі рынт з вя ро вак, 
цю коў са ло мы, ёсць зо на для пік ні коў, 
ат рак цы ё ны, арт-ага род і ба тут. Пад сіл ка-
вац ца мож на на фуд кор це, а ад па чыць — 
у лаўнж-зо не ў га ма ках. Па за дум цы, на 
тэ ры то рыі аг ра пар ка рэ гу ляр на бу дуць 
пра хо дзіць роз ныя май стар-кла сы, фес-
ты ва лі, а ў ку ку руз ным ла бі рын це — квэс-
ты для дзя цей і да рос лых.

На ву чэн цы дру го га кур са Ма гі лёў ска-
га дзяр жаў на га эка на міч на га пра фе сій-
на-тэх ніч на га ка ле джа Мак сім Мін кін, 
Лі за ве та Да вы дзен ка і Мі кі та Кай до 
ра зам з на ву ко вым кі раў ні ком Ан жэ-
лай Юн цэ віч рас пра ца ва лі ма біль ную 
пра гра му «Кі шэн ны фар ма цэўт», якая 
мо жа пра ца ваць як у ан лайн-, так і аф-
лайн-рэ жы ме. Ка рыс таль нік мае маг чы-
масць вес ці ўлік сва іх ле ка вых срод каў, 
за піс ва ю чы іх у «Ап тэч ку», ста віць на па-
мі нан не аб ча се пры ёму прэ па ра таў і ў 
эк стран ных вы пад ках вы клі каць хут кую 
да па мо гу праз кноп ку хут ка га вы клі ку. 
Аў та ры ка жуць аб ад сут нас ці ў нас не-
ча га па доб на га.

...Чый пра ект з больш як сот ні прад-
стаў ле ных у фі на ле пры знае най леп шы-
мі жу ры? Хут ка да ве да ем ся!

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Фі нал «100 ідэй для Бе ла ру сі»: 
уда чы най леп шым!
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