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Ма гіст раў 
ме ды цын скай фі зі кі 
пад рых ту юць у БДУ

Но вая спе цы яль насць «ме ды-
цын ская фі зі ка» ад кры ва ец ца ў 
ма гіст ра ту ры Між на род на га дзяр-
жаў на га эка ла гіч на га ін сты ту та імя 
А. Д. Са ха ра ва БДУ.

Яе ад крыц цё аб умоў ле на рос там па-
трэ бы ў спе цы я ліс тах з па глыб ле ным 
ве дан нем су час на га ме ды цын ска га аб-
ста ля ван ня, у пры ват нас ці тэх ні кі для 
пра мя нё вай тэ ра піі ра ку. Пад рых тоў ка 
ма гіст раў па спе цы яль нас ці «ме ды цын-
ская фі зі ка» да зво ліць па поў ніць не-
да хоп кад раў, здоль ных ад каз ваць за 
бяс печ ную экс плу а та цыю скла да на га 
ме ды цын ска га аб ста ля ван ня ў ан ка ло гіі 
і ме ды цын скай ра ды я ло гіі. Га вор ка ідзе 
пра якас нае вы ка ры стан не рэнт ге наў-
скіх, маг ніт на-рэ за нанс ных, эмі сій ных 
кам п'ю тар ных та мог ра фаў, апа ра ту ры 
для раз лі ку спа жы тых доз і да зі мет рыч-
на га кант ро лю і г. д.

У ад роз нен не ад ін жы не раў вы пуск ні-
кі но вай ма гіс тар скай пра гра мы бу дуць 
не толь кі аб слу гоў ваць аб ста ля ван не, 
але і ра зам з ура ча мі ўздзей ні чаць на 
за хвор ван не. На прык лад, пры пра мя нё-
вай тэ ра піі яны па він ны з вы со кай дак-
лад нас цю на кі ра ваць на пух лі ну до зу 
ля чэб най ра ды я цыі. Гэ та па тра буе вы-
ве ра ных раз лі каў і дак лад най на строй кі 
аб ста ля ван ня.

Па вод ле па пя рэд ніх ацэ нак, па трэ ба 
ў та кіх кад рах да 2020 го да ў Бе ла ру-
сі скла дзе больш як 400 спе цы я ліс таў, 
з якіх ка ля сот ні па він ны мець дып лом 
ма гіст ра.

Ма гіст ры ме ды цын скай фі зі кі змо-
гуць прэ тэн да ваць на па са ды на чаль-
ні каў ад дзе лаў і ла ба ра то рый, ква лі-
фі ка ва ных экс пер таў, якія ад каз ва юць 
за рас пра цоў ку і вы ка нан не пра грам 
бяс печ на га вы ка ры стан ня кры ніц іа ні зу-
ю ча га вы пра мень ван ня ў ме ды цы не.

Сён ня ў ма гіст ра ту ры БДУ на ву ча-
ец ца больш як 1300 ча ла век па 88 спе-
цы яль нас цях. Пры ём да ку мен таў на 
ўсе спе цы яль нас ці ма гіст ра ту ры бу дзе 
ажыц цяў ляц ца з 27 чэр ве ня па 5 лі-
пе ня.

Пе да го гі 
асвой ва юць... біз нес

Фір мен ная кра ма «Ка ла рыт» 
адкры ла ся ў га лоў ным кор пу се 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га-

гіч на га ўні вер сі тэ та.

Ідэю ар га ні за цыі ўні вер сі тэц кай кра-
мы рэк тар БДПУ Аляк сандр Жук вы ка-
заў яшчэ ў па чат ку го да. З та го ча су ва 
ўні вер сі тэ це за кі пе ла ра бо та: спа чат ку 
пра ект быў ажыц цёў ле ны ў 3D-фар ма-
це. Уліч ва лі ся мно гія ас пек ты: псі ха ло-
гія ўспры ман ня ко ле ру, па тра ба ван ні да 
за ні ра ван ня ганд лё вай за лы, вы клад кі 
та ва раў і ін шыя.

— У вя лі кім асар ты мен це ў нас прад-
стаў ле ны най ноў шыя рас пра цоў кі вы-
клад чы каў уні вер сі тэ та, вы да дзе ныя 
ву чэб на-вы да вец кім цэнт рам БДПУ: 
пад руч ні кі, ву чэб на-ме та дыч ныя да па-
мож ні кі, прак ты ку мы, — пад крэс лі вае 
на чаль нік цэнт ра Пётр Са вас цё нак.

Акра мя та го, кра ма га лоў най пе да-
га гіч най ВНУ кра і ны пра па нуе шы ро кі 
спектр су ве нір най пра дук цыі БДПУ з 
сім во лі кай уні вер сі тэ та, а так са ма кан-
цы ляр скія та ва ры паў ся дзён на га по пы-
ту: сшыт кі, на тат ні кі, руч кі, гум кі, ка лен-
да ры. Пры жа дан ні тут мож на на быць 
пра дук цыю для дзя цей да школь на га і 
школь на га ўзрос ту — на гэ ту ка тэ го рыю 
па куп ні коў раз лі ча на асоб ная зо на.

Ад мет нас цю «Ка ла ры ту» з'яў ля ец ца 
яго шмат функ цы я наль насць. Акра мя 
зга да ных та ва раў, тут пра па ну юц ца 
па слу гі па дру ку з элект рон ных нось бі-
таў, ксе ра ко пія, ла мі на ван не, пе ра плёт, 
а так са ма тэр мі но вы вы раб фа та гра фій 
і пе ра нос ма люн каў на май кі і куб кі. Ад-
ным сло вам, усе тыя па слу гі, якія аказ-
ва юць су час ныя цэнт ры дру ку.

Ва ўні вер сі тэ це не су мня ва юц ца: 
«Ка ла рыт» бу дзе за па тра ба ва ны сту-
дэн та мі, пе да го га мі і прос та за ці каў ле-
ны мі па куп ні ка мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkalaeva@zvіazda.by
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Не ву чо бай адзі най!Не ву чо бай адзі най!

ЦЯ ЖАР РАН ЦА
— Лад жыц ця дзя цей апош нім 

ча сам зве даў знач ныя зме ны. Ін-
тэн сі фі ка цыя пра цэ су на ву чан ня, 
дэ фі цыт ча су для за сва ен ня ін фар-
ма цыі ў спа лу чэн ні з па мян шэн-
нем пра цяг лас ці сну, зні жэн нем 
ру халь най ак тыў нас ці аказ ва юць 
не спры яль нае ўздзе ян не на ар га-
нізм, які раз ві ва ец ца, — пад крэс-
лі ла ў сва ім вы ступ лен ні Га лоў-
ны дзяр жаў ны са ні тар ны ўрач 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, намеснiк 
мiнiстра аховы здароўя На-
тал ля ЖУ КА ВА. — Па вы ні ках 
са цы я ла гіч ных да сле да ван няў, 
пра ве дзе ных на ву коў ца мі-гі гі е-
ніс та мі з ме ду ні вер сі тэ та, са мая 
знач ная праб ле ма для школь ні-
каў — не ад па вед насць рэ жы му 
дня гі гі е ніч ным рэ ка мен да цы ям. 
Так, у па ло вы дзя цей сон скла дае 
менш як во сем га дзін у су ткі. Ка-
ля 40 пра цэн таў дзя цей у воль ны 
ад ву чо бы час ад да юць пе ра ва гу 
кам п'ю та ру або пра гля ду тэ ле ві-
за ра, пры гэ тым кож ны дзя ся ты 
пра во дзіць за эк ра нам больш як 
ча ты ры га дзі ны ў дзень. Амаль 
па ло ва не бы вае на ад кры тым 
па вет ры што дня і толь кі кож ны 
чац вёр ты зай ма ец ца фі зіч ны мі 
прак ты ка ван ня мі рэ гу ляр на.

Ста тыс тыч ныя да ныя свед чаць, 
што за га ды на ву чан ня ў шко ле 
зні жа ец ца коль касць школь ні каў 
пер шай гру пы зда роўя і па вя ліч ва-
ец ца коль касць прад стаў ні коў трэ-
цяй гру пы. Уплыў унут ры школь на-
га ася род дзя на зда роўе да во лі 
іс тот ны — да 20 пра цэн таў. Да 
«школь ных па та ло гій» ад но сяц ца, 
на прык лад, па ру шэн ні васт ры ні 
зро ку, па ста вы... Не спры яль нае 
«ўнут ры школь нае ася род дзе» 
ўплы вае і на адап та цый ны па-
тэн цы ял дзі ця ча га ар га ніз ма, зні-
жэн не яго функ цыя наль ных рэ-
зер ваў... Коль касць на ву чэн цаў з 
на пру жа ным адап та цый ным па-
тэн цы я лам у апош нія га ды іс тот на 
па вя лі чы ла ся...

Ме ды кі звяр та юць ува гу, што 
ёсць асоб ныя пы тан ні ў ар га ні за-
цыі на ву чаль на га пра цэ су, якія не 
па тра бу юць ма тэ ры яль ных вы дат-
каў, але ра зам з тым аказ ва юць 
не га тыў ны ўплыў на стан зда роўя 
дзя цей. Гэ та не вы ка нан не па тра-
ба ван няў да рас кла ду ву чэб ных 
за ня ткаў, гра фі каў пра вя дзен ня 
кант роль ных ра бот, пра цяг лас ці 
пе ра пын каў, пра вя дзен не фа-
куль та тыў ных за ня ткаў без улі-
ку асноў най ву чэб най на груз кі, 
ня пра віль нае рас са джван не за 
вуч нёў скай мэб ляй, ад сут насць у 
па мяш кан нях па чат ко вых кла саў 
умоў для за хоў ван ня пры лад для 
ўро каў пра цы, кніг і да па мож ні каў, 
спар тыў най фор мы, а так са ма не-
да стат ко вы кант роль за змес ці вам 
школь ных ран цаў. Ня гле дзя чы на 
тое, што пад руч ні кі іс тот на стра ці-
лі ў ва зе, 50 пра цэн таў школь ных 
су мак усё роў на пе ра вы ша юць 
уста ноў ле ныя нар ма ты вы — за 
кошт прад ме таў, якія там зна хо-
дзяц ца, але не ма юць да чы нен ня 
да аду ка цый на га пра цэ су. 

СМАЧ НА ЕС ЦІ!
— Хар ча ван не — га лоў ны фак-

тар за ха ван ня зда роўя дзя цей, — 
пад крэс лі ла На тал ля Жу ка ва. — 
І я ка жу дзя куй пе да га гіч ным ка-
лек ты вам кож най шко лы, якія на 
пра ця гу доў гіх га доў пры ву ча лі 
баць коў да та го, што га ра чае хар-
ча ван не — вель мі важ ны склад нік 
у фар мі ра ван ні ар га ніз ма і пра ца-
здоль нас ці школь ні каў. Сён ня га-
ра чым хар ча ван нем ахоп ле на ад 
95 да 100 пра цэн таў на ву чэн цаў. 
Але праб лем ным па куль за ста ец-
ца асар ты мент бу фет най пра дук-
цыі. Кі раў ні кам школ не аб ход на 
ўзяць яго пад свой аса біс ты кант-
роль, устаць на па зі цыі зда ро ва га 
хар ча ван ня, змен шыць там пры-
сут нас ці кан ды тар скіх вы ра баў, 

пры сма каў і ін шай не ка рыс най 
ежы, — пад крэс лі вае На тал ля 
Жу ка ва. — Трэ ба мець на ўва зе, 
што ка ля 14% пад лет каў цер пяць 
ад атлус цен ня і да 30% ма юць за-
ліш нюю ва гу. З ін ша га бо ку, ка лі 
коль касць хлоп чы каў з за ліш няй 
ва гой у стар шых кла сах па вя ліч-
ва ец ца, то ся род дзяў чат у гэ тым 
уз рос це да 10 пра цэн таў ма юць, 
на ад ва рот, не да стат ко вую ва гу, 
а гэ та бу дзе мець на ступ ствы для 
іх рэ пра дук тыў на га зда роўя.

Спа дзя вац ца толь кі на школь-
ныя за ня ткі фі зіч най куль ту рай 
бес сэн соў на: два ўро кі фіз куль-
ту ры і га дзі на зда роўя і спор ту за-
бяс печ ва юць толь кі 20% па трэ бы 
дзі ця ці ў ру халь най ак тыў нас ці на 
пра ця гу тыд ня, а што дзён ная па-
трэ ба скла дае 60 хві лін ру халь най 

ак тыў нас ці.
На да па мо гу маг лі б прый сці 

агуль на школь ныя ды на міч ныя 
пе ра пын кі з удзе лам на ву чэн-
цаў ся рэд ніх і стар шых кла саў у 
вы гля дзе тан цаў і ін шых фор маў 
(на кшталт флэш мо баў) з вы ка-
ры стан нем ска ка лак, «кла сі каў», 
«да ро жак зда роўя», ды ва ноў у 
рэ крэ а цыі, пра вя дзен не фіз культ-
хві лі нак, вы ка ры стан не аф таль-
ма ла гіч ных трэ на жо раў не толь кі 
для па чат ко вых кла саў, але і для 
ста рэй шых на ву чэн цаў, пры мя-
нен не ў на ву чаль ным пра цэ се 
пе да га гіч ных зда роў ез бе ра галь-
ных тэх на ло гій (ад на ча со вае вы-
ка ры стан не не каль кіх клас ных 
до шак і ін шае). Та кія ме ры ўжо 
рэа лі зу юц ца ў шко лах Аст раў ца, 
Ма ла дзеч на, Свет ла гор ска, Мін-
ска і ін шых. Але гэ ты во пыт трэ ба 
рас паў сю дзіць на ўсе шко лы.

УВА ГА — РАС КЛА ДУ
— Па коль кі раў на праў ны мі 

ўдзель ні ка мі аду ка цый на га пра-
цэ су з'яў ля юц ца пе да го гі, на ву-
чэн цы і іх баць кі, то і суб' ек та мі 
ства рэн ня зда роў ез бе ра галь на га 
ася род дзя па він ны быць усе вы-
шэй пе ра лі ча ныя ка тэ го рыі. Толь кі 
ра бо та ў трох кі рун ках мо жа пры-
нес ці ста ноў чыя вы ні кі, — па дзя-
лі ла ся сва і мі дум ка мі на чаль нік 
упраў лен ня агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
Свят ла на УКЛЕЙ КА. — Як тэ атр 
па чы на ец ца з ве шал кі, так ар га-
ні за цыя аду ка цый на га пра цэ су 
ў шко ле па чы на ец ца з рас кла ду 
ву чэб ных за ня ткаў. Агу чу не ка-
то рыя вы ні кі ма ні то рын гу, пад час 
яко га вы ву чаў ся ўзро вень стом-
ле нас ці і ра зу мо вай пра ца здоль-
нас ці вуч няў VІІІ кла са, а так са ма 
фак та ры, якія аказ ва юць уплыў 
на стан зда роўя на ву чэн цаў.

У хо дзе да сле да ван ня стом ле-
насць роз най сту пе ні бы ла вы яў-
ле на ў 77% вась мі клас ні каў. 17% 
на ву чэн цаў ад зна чы лі, што скла-
да ныя прад ме ты (ма тэ ма ты ка, фі-
зі ка, хі мія і ін шыя) заў сё ды пра-
вод зяц ца на пер шым і (або) апош-
нім уро ку, яшчэ 70% ад зна чы лі, 
што та кое ад бы ва ец ца час ад ча-
су. У 10% вы пад каў кант роль ныя 
ра бо ты пра вод зяц ца на пер шым 
уро ку і амаль у 7% — на апош нім 
уро ку. Больш як 45% вась мі клас-

ні каў кан ста та ва лі, што час ад ча-
су ў адзін дзень у іх пра вод зяц ца 
кант роль ныя ра бо ты ад ра зу па 
не каль кіх ву чэб ных прад ме тах.

— Ка лі ўлі чыць, што на пер-
шым і апош нім уро ках у вуч няў 
зні жа на ін тэ ле кту аль ная пра дук-
цый насць, за ма ру джа ны ра зу мо-
выя пра цэ сы, то ўзні кае пы тан не: 
які вы нік на ву чан ня хо ча ўба чыць 
на апош нім уро ку, на прык лад, па 
ма тэ ма ты цы на мес нік ды рэк та-
ра, які ста віць гэ ты ўрок апош нім 
на пра ця гу не каль кіх дзён, і на-
стаў нік, які пла нуе кант роль ную 
ра бо ту ме на ві та ў той дзень, ка лі 
яго ўрок апош ні або пер шы ў рас-
кла дзе? — за дае зу сім не ры та-
рыч нае пы тан не Свят ла на Уклей-
ка. — На жаль, але ства рэн не зда-
роў ез бе ра галь на га ася род дзя ва 

ўста но вах аду ка цыі не ста ла па-
куль кло па там усіх без вы клю чэн-
ня пе да га гіч ных ра бот ні каў — ад 
ды рэк та ра да на стаў ні ка.

Пры гэ тым і баць кі цал кам 
адэ кват на ацэнь ва юць пры чы ны 
стом ле нас ці сва іх дзя цей, згад ва-
ю чы ся род іх не вы ка нан не рэ жы-
му дня, не да стат ко вы час для сну, 
пра цяг лае зна хо джан не за кам-
п'ю та рам, а так са ма да дат ко вую 
на груз ку — на вед ван не роз ных 
за ня ткаў, гурт коў, сек цый і г. д.

ПА МЫЛ КА 
ЯК ПРЫ СУД!

Дру гі важ ны кам па нент зда-
роў ез бе ра галь на га ася род дзя з 
па зі цыі вуч ня — гэ та спры яль ны 
псі ха ла гіч ны клі мат, або ства-
рэн не сі ту а цыі поспеху. Вя до ма, 
што эмо цыі ўплы ва юць на пра цэ-
сы ўспры ман ня, па мя ці, мыс лен-
ня, мо гуць аль бо ак ты ві за ваць, 
аль бо тар ма зіць іх. Не га тыў ныя 
эмо цыі, стра хі бла кі ру юць не 
толь кі мыс лен не, але і пра ва ку-
юць ня ўпэў не насць, ніз кую са ма-
ацэн ку, моц нае нер во вае на пру-
жан не, якое ў вы ні ку пры во дзіць 
да стам лен ня. Страх да пус ціць 
па мыл ку тар мо зіць умен не раз-
ва жаць і шу каць роз ныя ва ры-
ян ты вы ра шэн ня праб ле мы. Як 
пра ві ла, страх да пус ціць па мыл ку 
з'яў ля ец ца след ствам жорст кіх, 
аў та ры тар ных ад но сін па між на-
стаў ні кам і вуч ня мі.

У хо дзе ма ні то рын гу амаль 
40% на ву чэн цаў з пры кме та мі 
стом ле нас ці ад зна чы лі, што яны 
ад чу ва юць бо язь па мы ліц ца і 
вы гля даць смеш ны мі ў ва чах ад-
на клас ні каў і (або) на стаў ні каў. 
Ка ля тра ці ны вуч няў ад чу ва юць 
ся бе не кам форт на на ву чэб ных 
за ня тках з-за стра ху пе рад на-
стаў ні кам.

Трэ ці кам па нент, важ ны для 
на ву чэн ца, — гэ та вы ка ры стан-
не на стаў ні кам зда роў ез бе ра-
галь ных тэх на ло гій. Пры клад на 
40% вась мі клас ні каў упэў не ны, 
што пры чы най іх хут кай стом-
ле нас ці з'яў ля ец ца за піс ван не 
вя лі ка га аб' ёму ву чэб най ін фар-
ма цыі на ўро ку. Кож ны чац вёр ты 
на ву чэ нец ад зна чыў, што хут ка 
стам ля ец ца ад та го, што на стаў-
нік па тра буе ад вуч няў дак лад на 

пе ра даць тэкст па ра гра фа, кож-
ны дзя ся ты — ад ад на стай най і 
ма на тон най дзей нас ці на ўро ку. 
Больш як 20% на ву чэн цаў пры-
чы най стом ле нас ці лі чаць гуч ную 
га вор ку на стаў ні ка...

ВЫ ХА ВАН НЕ... 
НА СТАЎ НІ КА

Асоб на ўдзель ні кі ка ле гіі спы-
ні лі ся на эфек тыў нас ці ўро каў 
фі зіч най куль ту ры ў шко лах. Як 
зра біць іх больш пры ваб ны мі для 
дзят вы?

— Вель мі шмат за ле жыць ад 
асо бы на стаў ні ка, — упэў не ны 
мі ністр аду ка цыі Ігар КАРПЕН-
КА. — Мне ў школь ныя га ды па-
шан ца ва ла з не абы яка вым пе-
да го гам, які па вёў нас за са бой, 
за ха піў гуль ня вы мі ві да мі спор ту. 
Мы гу ля лі ў «Ар лё нак» і «За рні-
цу», зда ва лі спар тыў ныя нар ма-
ты вы, увесь воль ны час пра во дзі-
лі не до ма, а ў спар тыў най за ле. 
Та му прос та абу раль на на зі раць, 
як у не ка то рых на стаў ні каў вуч ні 
на ўро ку фіз куль ту ры бяз мэт на 
сноў да юц ца па ста ды ё не. А част-
ка вуч няў, якія ма юць ме ды цын-
скія аб ме жа ван ні да за ня ткаў 
фіз куль ту рай, уво гу ле прос та 
ся дзяць на лаў цы. Ня ўжо іх ня ма 
чым за няць?

Рэк тар Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та фі зіч най 
куль ту ры Сяр гей РЭП КІН рас ка-
заў, што ву чэб ны пра цэс у іх ВНУ 
ар га ні за ва ны так, што прак тыч-
нае на ву чан не пе ра ва жае. Сту-
дэн ты ўжо з пер шых кур саў на кі-
роў ва юц ца ў шко лы, дзе вя дуць 
ва лан цёр скую ра бо ту, ар га ні зу-
юць спар тыў ныя ме ра пры ем ствы, 
на ладж ва юць цес ныя су вя зі з пе-
да го га мі школ і на ву чэн ца мі, што 
да зва ляе ім па спя хо ва адап та вац-
ца ў пе да га гіч ным ася род дзі.

Сяр гей Рэп кін пра па на ваў пе-
ра вес ці га дзі ну зда роўя і спор ту ў 
ранг звы чай на га ўро ка, спа слаў-
шы ся на су свет ную прак ты ку. 
Па вод ле яго слоў, у боль шас ці 
за меж ных кра ін уро кі фі зіч най 
куль ту ры пра вод зяц ца не ра-
дзей чым тры ра зы на ты дзень, 
пры чым най боль шая коль касць 
га дзін пры па дае на ма лод шы 
школь ны ўзрост — най больш 
спры яль ны для фар мі ра ван-
ня на вы каў і раз віц ця фі зіч ных 
здоль нас цяў. Ён па ве да міў, што ў 
школь ных пра гра мах роз ных кра-
ін па ста ян на па вя ліч ва ец ца аб'-
ём вы кла дан ня спар тыў ных дыс-
цып лін і ві даў спор ту. На зі ра ец ца 
тэн дэн цыя ства рэн ня да стат ко ва 
гнут кіх школь ных пра грам фі зіч-
на га вы ха ван ня, якія да зва ля юць 
на стаў ні ку са ма стой на змя няць 
змест на ву чан ня ў за леж нас ці ад 
уз рос ту і по лу вы ха ван цаў, клі-
ма тыч ных умоў і ма тэ ры яль на га 
ста но ві шча, на цы я наль ных каш-
тоў нас цяў і тра ды цый.

Ха це ла ся б, пад крэс ліў рэк тар, 
каб у пра фе сій ныя кам пе тэн цыі 
на стаў ні ка фіз куль ту ры бы лі ўклю-
ча ны ўмен ні і на вы кі, звя за ныя з 
ды яг нос ты кай спар тыў ных схіль-
нас цяў на ву чэн цаў для іх ад бо ру 
ў спе цы я лі за ва ныя кла сы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

ЗДО РА ВА, КА ЛІ ВУ ЧАНЬ ЗДА РО ВЫФактФакт

У маі ста ліч ныя школь ні кі паў дзель ні ча лі ў спар тыў на-аду ка цый ным 
пра ек це «Бе ла ру сі я да»: на ста ды ё не БДПУ вы зна ча лі са ма га хут ка га, 

са ма га ду жа га, са ма га спрыт на га і са ма га кем лі ва га ў... на род ных гуль нях.

Згод на з вы ні ка мі 
да сле да ван няў БДМУ

97,7% школь ні каў ма юць 
пер са наль ны кам п'ю тар;

56,6% на ву чэн цаў пра-
седж ва юць ка ля кам п'ю та-
ра ад 1 да 3 га дзін, 23,8% — 
ад 3 да 5 га дзін.

Пры гэ тым на за ня ткі ву-
чо бай за кам п'ю та рам тра ціц-
ца мі ні маль ны час. 60% ча су 
ка ры стан ня кам п'ю та рам у 
хлоп чы каў зай ма юць гуль ні, 
а дзяў ча ты 50% ча су пра вод-
зяць у са цы яль ных сет ках.

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