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Май звы чай на вы пра боў вае 

нас не толь кі доў гі мі свя та мі: 

на яго пры па дае пік аб васт-

рэн ня се зон най алер гіі. Як 

пе ра жыць гэ ты пе ры яд тым, 

хто на яе па ку туе, рас ка за лі 

спе цы я ліс ты.

— З па цы ен та мі, якія ма юць 

алер гію, мы пра цу ем круг лы 

год. Але вяс ной зва ро таў кры ху 

больш, — рас каз вае да цэнт ка-

фед ры ге ран та ло гіі і ге ры ят рыі 

з кур сам алер га ло гіі і пра фпа та-

ло гій Бе ла рус кай ме ды цын скай 

ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка-

цыі Тац ця на БА РА НОЎ СКАЯ. — 

Коль касць вы пад каў алер гіі ў све-

це рас це. Лі чыц ца, што чым лепш 

нам жы вец ца, тым больш алер гіч-

ных хва роб.

Га лоў най пры кме тай алер гіі 

з'яў ля ец ца не тое, як яна пра яў-

ля ец ца, а тое, на што рэ агуе ар га-

нізм. Пры чы на заў сё ды знеш няя, і 

алер гія хут ка зні кае, ка лі сы хо дзіць 

яе кры ні ца.

— Наш ар га нізм ад ноль ка ва 

хва ра ві та рэ агуе ў роз ных аб ста-

ві нах: пас ля ўку су ка ма ра, алер гіі 

на кош ку і праз унут ра ныя пры-

чы ны. Але сімп том яшчэ не азна-

чае ды яг наз. Аба вяз ко ва па він на 

быць звяз ка: неш та по бач — нам 

дрэн на, ня ма гэ тай кры ні цы — доб-

ра, — тлу ма чыць спе цы я ліст.

У бе ла ру саў алер гія най час-

цей пра яў ля ец ца з бо ку ор га наў 

ды хан ня — ры ні там ці бран хі яль-

най астмай. Кры ні цай пе ра важ-

на слу жаць квіт не ю чыя рас лі ны, 

поўсць хат ніх жы вёл, кля шчы і 

хат ні пыл.

— Алер гік звы чай на доб ра ве-

дае пры чы ну сва ёй не ма чы. Ка-

лі гэ та тра ва, то алер гія на сту пае 

стро га па се зо не, ка лі поўсць жы-

вёл, то ў той час, ка лі кош ка по бач, 

ка лі кля шчы, то ад ста рых рэ чаў у 

ста рых да мах.

Трэ ба па мя таць, што алер гія — 

гэ та не вы леч ная хва ро ба. Але 

кант ра ля ваць яе мож на, што да-

зва ляе паў на цэн на жыць.

— Для та го каб пры мі рыць ча ла-

ве ка з алер ге нам, мы ка рыс та ем ся 

ўсі мі су час ны мі ме та да мі. І ля чыць 

алер гію вар та. Зда ра ец ца, што 

дзе ці вы рас та юць з на смар кам і 

не звяр та юць на яго ўва гу, быц цам 

так і трэ ба. Ка лі не ля чыць алер гію 

ў лёг кай фор ме, ёсць не бяс пе ка 

та го, што на ды дзе дру гая, больш 

цяж кая яе хва ля, — пад крэс лі ла 

Тац ця на Ба ра ноў ская.

Сён ня ма ле ку ляр ная алер га-

ло гія да зва ляе больш дак лад на 

вы зна чаць роз ныя ві ды алер ге-

наў, а алер генс пе цы фіч ная іму-

на тэ ра пія — ка лі не вя лі кая до за 

алер ге ну ўво дзіц ца па цы ен ту для 

та го, каб ар га нізм пе ра стаў на яго 

рэ ага ваць, — да зва ляе на не каль кі 

га доў за быць пра сваю не мач.

Як ад зна чыў за гад чык алер-

гіч на га ад дзя лен ня 4-й дзі ця чай 

клі ніч най баль ні цы г. Мін ска 

Дзміт рый БУ ЗА, у дзі ця чай алер-

га ло гіі сі ту а цыя не та кая свет лая, 

як у да рос лай. Ка ля 20 % дзя цей 

пер ша га го ду жыц ця ма юць скур-

ныя праб ле мы, больш вя до мыя як 

дыя тэз. Гэ та пер шы крок да ата-

піч на га дэр ма ты ту, са ма га рас паў-

сю джа на га алер гіч на га за хвор ван-

ня дзя цей да трох га доў. З ча сам 

ата піч ны дэр ма тыт пе ра хо дзіць у 

ін шую фор му, якая пра яў ля ец ца 

на ор га нах ды хан ня, — дэ бют зда-

ра ец ца, як пра ві ла, у 5—7 га доў. 

Алер гіч ныя за хвор ван ні ор га наў 

ды хан ня (ад ры ні ту да бран хі яль най 

астмы) — са мыя рас паў сю джа ныя 

ў пад лет ка вай гру пе. У Бе ла ру сі 

21 ты ся ча дзя цей, якія па ку ту юць 

на бран хі яль ную астму.

Для аб ляг чэн ня сімп то маў пры 

роз ных фор мах гэ тай хва ро бы 

вы ка рыс тоў ва юц ца роз ныя ме та-

ды. З лёг кі мі пра ява мі да стат ко ва 

ка рыс тац ца ба лон чы кам 1-2 ра зы 

на ме сяц, але ёсць і цяж кія фор-

мы, пры якіх прэ па ра ты па трэб ны 

што дзень.

Алер гія на ле кі су стра ка ец ца 

вель мі рэд ка, ад зна чы ла Тац ця на 

Ба ра ноў ская. Але ка лі яна ў вас 

ёсць, аба вяз ко ва па пя рэдж вай це 

ўра ча пра та кія пра явы. Яшчэ ад на 

раз на від насць — хо ла да вая алер-

гія, ка лі ад кры тыя ўчаст кі ску ры на 

хо ла дзе па чы на юць свяр бець. Пры 

са гра ван ні гэ ты эфект пра хо дзіць. 

Ка лі ж на хо ла дзе су хая ску ра па-

шкодж ва ец ца і па чы нае лу шчыц-

ца, гэ та не са праўд ная алер гія, а 

па шко джан не ску ры хо ла дам.

— Сён ня шмат ла ба ра то рый 

пра па ну юць тэс ты на алер гію, але 

пы тан не аб іх мэ та згод нас ці вы-

ра шае толь кі ўрач, — ад зна чы ла 

спе цы я ліст. — Са ма ды яг нос ты ка ў 

та кіх вы пад ках — да рэм ная тра та 

гро шай і ча су.

Са рва ная з дач на га кус та і ад праў ле ная прос-

та ў рот клуб ні ца або шаш лык, які мы ўзя лі 

ня мы ты мі ру ка мі, — гэ та і мно гае ін шае мо жа 

пры му сіць нас лі та раль на праз га дзі ну-дру гую 

за быць пра за да валь нен не лет ня га ад па чын ку 

і ад пра віцца ў ло жак. Ле там, ка лі мы ро бім ся 

больш ак тыў ны мі, уз рас тае і коль касць атруч-

ван няў.

Тра ды цый на рост коль кас ці кі шач ных ін фек цый 

па чы на ец ца з мая і за кан чва ец ца ўво сень.

— Гэ та звя за на з па ве лі чэн нем ак тыў нас ці — лю-

дзі вы яз джа юць на пры ро ду, ад па чы ва юць на ад-

кры тым па вет ры, пра вод зяць свя точ ныя ме ра пры-

ем ствы і вы ка рыс тоў ва юць роз ныя пра дук ты, якія 

мо гуць быць кры ні цай хва ро бы, — ка жа за гад чык 

су праць э пі дэ міч на га ад дзя лен ня Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 

зда роўя Дзміт рый ГА ЛО ЦІК. — Па куль сі ту а цыя 

з кі шач ны мі ін фек цы я мі кант ра лю е мая і ста біль ная. 

Уз ро вень за хва раль нас ці ў па раў на нні з ана ла гіч-

ным пе ры я дам мі ну ла га го да ска ра ціў ся на 21 %, 

а па не ка то рых вост рых кі шач ных ін фек цы ях уста-

ноў ле най эты я ло гіі — на 26 %.

У на шай кра і не тра ды цый на лі ды ру юць вост рыя 

кі шач ныя ін фек цыі, вы клі ка ныя ві ру са мі. Сё ле та іх 

коль касць так са ма зні зі ла ся, у пры ват нас ці па ро та-

ві ру сах — на 40 %, эн тэ ра ві ру сах — на 50 %.

— Ад нак зні жэн не за хва раль нас ці не га ран-

туе, што не ад бу дзец ца ўспыш кі ін фек цыі. Хар чо-

выя атруч ван ні нас пад піль ноў ва юць пры лю бым 

па ру шэн ні пра ві лаў гі гі е ны і бяс пе кі за хоў ван ня і 

пры га та ван ня пра дук таў. Уз бу джаль ні кі кі шач ных 

ін фек цый пе ра да юц ца праз ва ду, ежу, бруд ныя 

ру кі, — па пя рэдж вае Дзміт рый Га ло цік. — Ле там 

зда ра юц ца вы пад кі так зва ных «вя сель ных ін фек-

цый», ка лі га ту юц ца са ла ты, асаб лі ва з ма я нэ зам, 

на вя лі кую коль касць гас цей, яны за хоў ва юц ца не-

каль кі га дзін, пры чым по бач з га ра чы мі плі та мі, 

дзе га ту юц ца ас тат нія стра вы, і ро бяц ца кры ні цай 

ус пы шак атруч ван няў.

ПРА ВІ ЛЫ БЯС ПЕ КІ
Гэ тыя прос тыя пра ві лы вар та па мя таць і вы кон-

ваць кож на му.

Не на бы вай це ежу су мнеў на га па хо джан-

ня — тую, што пра да ец ца ў не ўста ноў ле ных мес цах 

(ка ля ўва хо даў у мет ро і пры пын каў гра мад ска га 

транс пар ту), якая не мае звес так аб тэр мі нах пры-

дат нас ці і ўмо вах за ха ван ня. За раз ча сам «з гле-

бы» пра да юц ца на ват мя са і паў фаб ры ка ты, якія 

ў цёп лую па ру го да па він ны за хоў вац ца ва ўмо вах 

аха ло джан ня ці за ма роз кі.

Пад трым лі вай це чыс ці ню ў мес цах за хоў ван-

ня, га та ван ня і ўжы ван ня ежы. Ад дзя ляй це сы рыя 

пра дук ты ад пры га та ва ных пад час да стаў кі, га та-

ван ня і за хоў ван ня.

Пры трым лі вай це ся тэх на ло гіі пры га та ван ня 

страў. Пра дук ты не аб ход на аба вяз ко ва пра смаж ваць 

на ўсю глы бі ню, пры гэ тым на ра заць іх вар та не вя лі кі мі 

ка вал ка мі. Стра вы, якія за хоў ва юц ца доў га, вар та па-

да гра ваць, суп да во дзіць да кі пен ня. Пры пры га та ван-

ні мя са важ на са чыць за мяс ным со кам — ён па ві нен 

змя ніць свой ко лер. Па мя тай це, што, ужы ва ючы мя са 

з кры вёю, вы ры зы ку е це. Ес ці яго мож на толь кі ў тых 

уста но вах, дзе на ла джа ны піль ны вы твор чы кант роль. 

Пры трым лі вай це ся тэр мі наў пры дат нас ці пра дук таў: 

вы кі нуць та кую ежу атры ма ец ца тан ней, чым пас ля 

ля чыць атруч ван не. Ле там за хоў вай це пра дук ты ў 

ха ла дзіль ні ку, лепш ад ра зу па ста віць ту ды і пры га та-

ва ныя стра вы. Пры хат няй тэм пе ра ту ры іх рэ ка мен-

ду ец ца за хоў ваць не больш за га дзі ну-дзве.

Выконвайце пра вілы аса біс тай гі гі е ны. Мый це 

ру кі пе рад пры няц цем ежы ў лю бых сі ту а цы ях: ка лі 

по бач ня ма чыс тай ва ды, ка рыс тай це ся ан ты сеп-

ты кам ці віль гот ны мі сур вэт ка мі. Пры вы ез дзе на 

ва да ём бя ры це з са бой за пас піт ной ва ды, каб бы ла 

маг чы масць па мыць пра дук ты і пры трым лі вац ца 

пра ві лаў гі гі е ны.

ПРЫ ВЫ ЕЗ ДЗЕ ЗА МЯ ЖУ
Ме ды кі па пя рэдж ва юць, што з ты мі хва ро ба мі, 

якіх у нас ня ма, мож на су стрэц ца за мя жой — у кра і -

нах Азіі, Тур цыі, Егіп це і на ват Еў ро пе. Ге па тыт А, 

бруш ны тыф, ха ле ра мо гуць быць шы ро ка рас паў-

сю джа ны ў тым рэ гі ё не, ку ды вы на кі роў ва е це ся.

Та му асаб лі ва важ на не ўжы ваць сы рыя пра дук-

ты, у пры ват нас ці мя са, не піць ва ду з не вя до мых 

кры ніц, не ку пац ца ў не ўста ноў ле ных мес цах, не 

ўжы ваць мо рап ра дук ты, пры га та ва ныя ў су мнеў-

ных умо вах. Апош нія, да рэ чы, мо гуць зда бы вац ца 

ў пры бя рэж най зо не, ку ды скід ва юц ца сцё кі, і на за-

па шваць шкод ныя рэ чы вы.

БЕЗ УПЫН НАЕ РАС СТРОЙ СТВА
Ка лі ж шкод ны мік ра ар га нізм усё ж тра піў да вас, 

як пра ві ла, праз 6—12 га дзін ён на га дае пра ся бе. 

Але пры не ка то рых ін фек цы ях, у пры ват нас ці ге-

па ты це А, ін ку ба цый ны пе ры яд мо жа да ся гаць 

35 су так.

— Ін ку ба цый ны пе ры яд скла дае ад паў-

га дзі ны да трох су так. Чым ён ка ра цей шы, 

тым боль шую до зу ін фек цыі вы атры ма лі і 

тым больш па та ген ныя мік ра ар га ніз мы, — 

ка жа на мес нік га лоў на га ўра ча Га рад ской 

клі ніч най ін фек цый най баль ні цы г. Мін ска 

Свя та слаў ВЕЛЬ ГІН.

Кі шач ныя ін фек цыі не бяс печ ныя най перш стра-

тай вад ка сці і элект ра лі таў, якія ар га нізм губ ляе 

пад час дыя рэі і рво ты. Ра зам з тым ён губ ляе за-

па сы на трыю і хло ру. А гэ та, у сваю чар гу, вя дзе 

да аслаб лен ня ар га ніз ма, зні жэн ня ар тэ рыя льна га 

ціс ку, стра ты пры том нас ці.

— Та му пры кі шач ных ін фек цы ях важ на за хоў-

ваць піт ны рэ жым. Пры чым піць не прос та ва ду — 

ёсць срод кі для араль най дэ гід ра та цыі. Гэ та су ме сі 

пад роз ны мі ганд лё вы мі наз ва мі, якія ўтрым лі ва юць 

не аб ход ныя для ар га ніз ма соль, цу кар. Іх раз во-

дзяць у кі пя чо най ва дзе і ўжы ва юць да 1,5 літ ра ў 

су ткі. Ка лі стан не да зва ляе піць, трэ ба звяр тац ца да 

ўра ча, які пры зна чыць увя дзен не со ле вых рас тво раў 

па рэн тэ раль на. Асаб лі ва не бяс печ на абяз вод жван-

не ў дзя цей, та му іх, як пра ві ла, шпі та лі зу юць, — па-

пя рэдж вае Свя та слаў Вель гін.

Яшчэ ад на праб ле ма пры кі шач ных ін фек цы ях — 

ін так сі ка цыя. Мік ра ар га ніз мы вы дзя ля юць так сі ны, 

якія вя дуць да па вы шэн ня тэм пе ра ту ры це ла, га лаў-

но га бо лю і ін шых не пры ем ных сімп то маў. Зма гац ца 

з гэ тым мож на эн тэ ра сар бен та мі, са мы прос ты з 

якіх — усім вя до мы ак ты ва ва ны ву галь. Яны лік ві-

ду юць пра дук ты жыц ця дзей нас ці шкод ных мік ро баў 

і аб ляг ча юць стан.

АН ТЫ БІ Ё ТЫ КІ ПА ЧА КА ЮЦЬ
Ан ты бі ё ты кі ме ды кі не ра яць пры маць пры кі-

шач ных ін фек цы ях, акра мя тых вы пад каў, ка лі вы 

зна хо дзі це ся за мя жой і ме ды цын ская да па мо га 

не да ступ ная.

— Рэ цэп тур ны ан ты бі ё тык — цык лаф лак са цын 

мо жа пры мя няц ца, ка лі на ад па чын ку зда ры ла ся 

дыя рэя. Больш да ступ ны і бяс печ ны прэ па рат — ні-

фу рак са зід. Гэ та кі шач ны ан ты сеп тык, які да зва ляе 

кант ра ля ваць ін фек цыю на ўзроў ні кі шэч ні ка, — тлу-

ма чыць Свя та слаў Вель гін.

Вель мі важ на пад час кі шач най ін фек цыі пры-

трым лі вац ца ды е ты. Ёсць шэ раг пра дук таў, якія ар-

га ніз му цяж ка пе ра тра віць, ка лі па ру ша на стра ва-

валь ная функ цыя. Гэ та ма ла ко, све жыя га род ні на і 

фрук ты, вост рая і сма жа ная ежа. Мя са па жа да на 

ўжы ваць у гэ ты час у вы гля дзе па ра вых кат лет.

Стра ва ван ню мож на да па маг чы фер мен та мі, 

гэ та па ско рыць вы зда раў лен не. Яшчэ адзін кі ру нак 

ля чэн ня — нар ма лі за цыя мік ра фло ры страў ні ка ва-

кі шач на га трак ту. Для яе ад наў лен ня так са ма іс нуе 

шэ раг прэ па ра таў.

Ці трэ ба Ці трэ ба 
ля чыць ля чыць 
алер гію?алер гію?

ЛЕТ НЯЯ НЕ ЧА КА НАСЦЬ
Кі шач ныя ін фек цыі: што вы клі кае атруч ван не і як яго ля чыць

На за ня ткі ў... біб лі я тэ ку
— Соdе Сlub — гэ та між на род ная 

сет ка бяс плат ных клу баў па ка дзі ра-

ван ні для дзя цей ва ўзрос це ад 9 да 

13 га доў. Пра ект на ра дзіў ся ў Вя лі ка-

бры та ніі і па сту по ва пе ра рос у між-

на род ную іні цы я ты ву, — тлу ма чыць 

ме не джар аду ка цый ных пра ек таў, 

ка ар ды на тар ру ху Соdе Сlub у на-

шай кра і не Але на МЕЛЬ ЧАН КА. — 

Мі сія Соdе Сlub — на тхняць но вае 

па ка лен не на за ня ткі пра гра ма ван-

нем, тэх ніч най твор час цю і ства рэн не 

ліч ба вых ар тэ фак таў. Сён ня ў све це 

дзей ні ча юць ужо больш як 13 ты-

сяч та кіх клу баў, у якіх на ву ча юц ца 

195 ты сяч дзя цей. Геа гра фія ру ху 

ахоп лі вае 160 кра ін — ад Бра зі ліі да 

Бе ла ру сі.

З 2013 го да пра цуе сайт 

соdесlubwоrld.оrg (зай ма юц ца ім 

тыя ж бры тан цы), за да ча яко га — ка-

ар ды на ваць на ву чан не пра гра ма ван-

ню па ўсім све це і даць маг чы масць 

кож на му дзі ця ці атры маць ве ды аб 

ас но вах ін фар ма ты кі. Ва лан цё ра мі 

з уся го све ту ўжо ство ра ны ты ся чы 

роз ных пра ек таў па роз ных тэ мах і 

на роз ны ўзрост. Яны бяс плат ныя і 

ад кры тыя для ўсіх. Гэ та дэ та лё выя 

па кро ка выя ін струк цыі, якія дзе ці вы-

ка рыс тоў ва юць для ства рэн ня сва іх 

улас ных гуль няў, ані ма цый і вэб-сай-

таў з та кі мі мо ва мі пра гра ма ван ня, як 

Sсrаtсh, HTML/СSS і Руthоn. Пра ек ты 

да зва ля юць па чат коў цам па сту по ва 

на рошч ваць свае ве ды. Пры гэ тым 

да рос лым, якія кі ру юць клу ба мі, зу сім 

не аба вяз ко ва быць да свед ча ны мі 

спе цы я ліс та мі ў пра гра ма ван ні.

Кож ны ах вот ны, хто хо ча за сна ваць 

свой клуб, мо жа прай сці курс пад рых-

тоў кі на гэ тым сай це і атры маць там 

га то выя ін струк цыі і ма тэ ры я лы для 

пра вя дзен ня за ня ткаў. Для ства рэн-

ня Соdе Сlub па тра бу юц ца ва лан цёр 

(гэ та мо жа быць не толь кі пе да гог, але 

і хтось ці з баць коў, сту дэнт-стар ша-

курс нік ці ІТ-спе цы я ліст), пля цоў ка, ну 

і, ка неш не, на ву чэн цы, якіх трэ ба за-

ха піць пра гра ма ван нем. У гру пах мо-

жа быць да 15 дзя цей. За ня ткі пра вод-

зяц ца пас ля ўро каў ці ў вы хад ныя дні. 

Га лоў ны прын цып — іх бяс плат насць. 

Гэ та ро біць вы ву чэн не пра гра ма ван ня 

да ступ ным для ўсіх не за леж на ад мес-

ца пра жы ван ня і са цы яль на га ста ту-

су. Вы гля дае ўсё пры клад на так: раз 

на ты дзень ва лан цё ры пры хо дзяць у 

шко лу ці, на прык лад, у біб лі я тэ ку або 

ўста но ву да дат ко вай аду ка цыі і пра-

вод зяць там за ня так пра цяг лас цю ў 

ад ну га дзі ну.

Ва Укра і не, дзе за ча ты ры апош нія 

га ды ад кры ла ся больш як 500 код-

клу баў, у якас ці пля цо вак для іх дзей-

нас ці вель мі ак тыў на вы ка рыс тоў ва-

юц ца ме на ві та біб лі я тэ кі, а ноў тбу кі 

дзе ці пры но сяць з са бой. Біб лі я тэ кі 

за ці каў ле ны ў тра фі ку дзя цей, баць-

коў, пры цяг нен ні ўва гі да ся бе і менш 

па тра ба валь ныя да на яў нас ці ней-

кіх афі цый ных па пер. Між ін шым, 

у на шых су се дзяў на ват дзей ні чае 

на цы я наль ны штаб, які ка ар ды нуе 

дзей насць Соdе Сlub у кра і не. У ім 

пра цуе 15 ча ла век, ра бо ту якіх аплач-

вае адзін з ка мер цый ных бан каў.

Ран няя праф ары ен та цыя
Свят ла на ШНЕЙ ДЗЕР, на стаў ні-

ца фі зі кі, на мес нік ды рэк та ра па 

ме та дыч най ра бо це Ра даш ко віц-

кай ся рэд няй шко лы, па зна ё мі ла ся 

з мо вай пра гра ма ван ня Sсrаtсh на 

кур сах, ар га ні за ва ных для пе да го гаў 

ПВТ, атры ма ла сер ты фі кат аб іх за-

кан чэн ні і ар га ні за ва ла фа куль та тыў 

для ма лод шых школь ні каў.

— Але мне заў сё ды ха це ла ся ча-

гось ці менш фар маль на га, та му, ка лі 

да ве да ла ся пра Соdе Сlub, ад ра зу за-

га рэ ла ся гэ тай ідэ яй, — кан ста туе пе-

да гог. — За ўва жу, што шко ла ў нас не-

ма лень кая — ка ля 650 на ву чэн цаў, — 

і мы ўдзель ні ча ем у рэс пуб лі кан скім 

іна ва цый ным пра ек це па ўка ра нен ні 

кам пе тэнт нас на-ары ен та ва най ліч-

ба вай ма дэ лі праф ары ен та цый най 

ра бо ты. А ча му б Соdе Сlub не 

раз гля даць як спо саб праф ары-

ен та цыі школь ні каў? На шы за-

ня ткі да па ма га юць фар мі ра ваць 

у дзя цей ін жы нер нае мыс лен не 

ў ран нім уз рос це. З ве да мі, якія 

яны тут атры ма юць, ім пра сцей 

бу дзе за ры ен та вац ца з вы ба рам 

про фі лю ў стар шай шко ле і да-

лей з вы ба рам спе цы яль нас ці. 

Па куль што толькі прыкладна 

кожны пяты вучань 10 кла саў 

вы бі ра е фі зі ку і ма тэ ма ты ку ў 

якас ці про філь ных прад ме таў, 

а ха це ла ся б, каб та кіх вуч няў 

бы ло знач на больш.

Сён ня наш клуб — гэ та два 

пе да го гі-ва лан цё ры і дзве гру-

пы з 30 вуч няў (трэ ця клас ні кі і 

чац вёр та клас ні кі), якія рас па ча-

лі вы ву чэн не пра гра ма ван ня з 

ві зу аль най мо вы Sсrаtсh. Праз 

год-два най больш за ці каў ле ныя вуч ні 

змо гуць пе рай сці на на ступ ную пры-

ступ ку ў ме жах клу ба. Маю іні цы я ты-

ву ах вот на пад тры маў на стаў нік ін-

фар ма ты кі і пра цоў на га на ву чан ня 

на шай шко лы Па вел ЯН ЧАЎ СКАС. 

Ка лі пад рас туць вуч ні, якія ма юць ці-

ка васць да тэх ні кі і ба за вае ўяў лен не 

пра ал га рыт мы, Па вел Пят ро віч пла-

нуе зай мац ца з імі кан стру я ван нем 

на плат фор ме Аrduіnо.

— Ад крыў шы Соdе Сlub, мы вы-

ра ша ем не толь кі за да чу за сва ен ня 

дзець мі клю ча вых кан цэп цый пра гра-

ма ван ня, але і ства ра ем аду ка цый нае 

ася род дзе, якое да па ма гае дзі ця ці 

зра зу мець, што для яго най больш ці-

ка вае: пі саць код для ла гіч най за да чы, 

ства раць гуль ні або зай мац ца ды зай-

нам у ані ма цыі, — тлу ма чыць Свят ла на 

Шней дзер. — Вы кон ва ю чы пра ек ты ў 

на шым клу бе, дзе ці раз ві ва юць на вы кі 

пра гра ма ван ня, атрым лі ва юць во пыт 

су мес най пра цы, твор ча га і ана лі тыч-

на га мыс лен ня. Я ба чу яшчэ адзін вя-

лі кі плюс: мы мо жам ру хац ца на пе рад 

у рэа лі за цыі пра ек та ў сва ім тэм пе. 

У нас ня ма аба вяз ко вай пра гра мы — 

толь кі кі ру нак, у якім мы пра цу ем, і 

га то выя мо ду лі з за дан ня мі. Заў сё ды 

ёсць маг чы масць спы ніц ца і ра за браць 

скла да нае за дан не больш дэ та лё ва.

Ка неш не, ства рэн ню Соdе Сlub 

па пя рэд ні ча ла тлу ма чаль ная пра ца з 

баць ка мі: на вед ваць яго мож на толь кі 

з іх пісь мо ва га да зво лу. Доб ра ах вот-

насць — гэ та дру гі ба за вы прын цып. 

На вя лі кім баць коў скім схо дзе та ты 

і ма мы азна ё мі лі ся з дзей нас цю па-

доб ных клу баў, і гру пы сфар мі ра ва-

лі ся хут ка. По пыт за раз пе ра вы шае 

маг чы мас ці.

У Ра даш ко віц кай ся рэд няй шко-

ле за ня ткі пра хо дзяць у ка бі не це ін-

фар ма ты кі і ў лін га фон ным ка бі не це. 

У клу бе на ву чэн цы вы ка рыс тоў ва юць 

ін струк цыі па вы ка нан ні пра ек таў, 

якія ўтрым лі ва юць пэў ны вы клік: ім 

пра па ну ец ца ства рыць, на прык лад, 

улас ную гуль ню па ма ля ван ні ці на-

ву чыць ру хац ца кас міч ны ка ра бель... 

А на стаў нік-ва лан цёр вы кон вае ро лю 

ар га ні за та ра і кан суль тан та.

Ву чо ба ў клу бе — гэ та пад рых тоў-

ка пра ек таў па га то вых ін струк цы ях. 

Ёсць адзін ню анс — усе ін струк цыі раз-

мя шча юц ца на сай це соdесlubwоrld.

оrg на анг лій скай мо ве, і іх да во дзіц ца 

пе ра кла даць. У Ра даш ко віц кай шко ле 

вы ра шы лі пры цяг нуць да пе ра кла ду 

стар ша клас ні каў — вуч няў з па глыб-

ле ным вы ву чэн нем за меж най мо вы ці 

з педк ла са. Для іх гэ та вы дат ная прак-

ты ка, а для на ву чэн цаў Соdе Сlub — 

рэ аль ная ка рысць. Пе ра кла дзе ныя 

ін струк цыі раз мя шча юц ца ў раз дзе-

ле Соdе Сlub на сай це на ву чаль най 

уста но вы, і кож ны, хто за ду маў ся пра 

ства рэн не ўлас на га клу ба, мо жа імі 

ска рыс тац ца.

Як да лу чыц ца 
да су поль нас ці?

— У ад роз нен не ад фа куль та ты ва 

па Sсrаtсh, які я вя ла, Соdе Сlub дае 

сва бо ду і мне, і дзе цям, — пад трым-

лі вае ка ле гу на стаў ні ца ня мец кай 

мо вы з 24-й ба ры саў скай ся рэд няй 

шко лы Ка ця ры на ЗА НІ МОН СКАЯ, 

яшчэ адзін пе да гог-ва лан цёр. — На 

ба зе на шай на ву чаль най уста но-

вы дзей ні чае STЕM-цэнтр, там ёсць 

10 но вых ноў тбу каў, які мі мы і ска рыс-

та лі ся. Па га дзі це ся, што дзе ці пра вод-

зяць за кам п'ю та рам знач ную част ку 

свай го ча су. Дык ча му б нам не зра-

біць гэ ты іх спо саб баў лен ня ча су мак-

сі маль на ка рыс ным? Пер шыя за ня ткі 

ў Соdе Сlub ад бы лі ся 2 лю та га. За тым 

я ра зам з ка ман дай пе да го гаў на шай 

шко лы ўдзель ні ча ла ў ха ка то не, та му 

за ня ткі для вуч няў 3—4 кла саў пра-

во дзі лі ва лан цё ры з лі ку на ву чэн цаў 

на ша га школь на га STЕM-цэнт ра.

Атры ма ныя ве ды і во пыт удзе лу ў 

роз ных кон кур сах і ха ка то нах да зва-

ляе дзе цям не толь кі ву чыц ца са мім, 

але і на ву чаць ін шых. І ва лан цё рам, 

і вы ха ван цам Соdе Сlub та кое ўза е-

ма дзе ян не спа да ба ла ся, усім бы ло 

ці ка ва. І з за да ча мі спра ві лі ся, і пра-

ек ты атры ма лі ся... Вось вам і пер-

шы ўда лы во пыт праф ары ен та цыі! 

Пе да го гі ўпэў не ны: стар ша клас ні кі 

і баць кі школь ні каў — гэ та рэ зерв, 

які аба вяз ко ва трэ ба мець на ўва-

зе. Уво гу ле, пры ства рэн ні код-клу-

баў вар та ары ен та вац ца ў боль шай 

сту пе ні на баць коў, бо не ўсе дзе ці 

ў дзевяць га доў ма юць уяў лен не аб 

пра гра ма ван ні.

Па вод ле апош няй ін фар ма цыі, на 

сай це су свет на га ру ху Соdе Сlub за-

рэ гіст ра ва лі ся ўжо 26 клу баў з Бе ла-

ру сі. А Свят ла на Шней дзер за пус ці ла 

кам па нію на плат фор ме MоlаMоlа па 

збо ры срод каў на пад трым ку дзей-

нас ці іх клу ба ў Ра даш ко ві чах (httрs://

mоlаmоlа.bу/саmраіgns/437).

— Для за ня ткаў па тра бу юц ца ка-

ля ро вая раз дру коў ка ін струк цый па 

вы ка нан ні пра ек таў, па пя ро выя бло-

кі пра гра мы Sсrаtсh для бес кам п'ю-

тар на га на ву чан ня, мік ра кам п'ю та ры, 

пры зы для за ах воч ван ня ўдзель ні каў 

клу ба, — тлу ма чыць яна. — Усе са-

бра ныя срод кі пой дуць на на быц цё 

ка ля ро вых шмат функ цы я наль ных 

пры лад, па пе ры, плат mісrо:bіt. Так-

са ма мы бу дзем ра ды і но вым ва лан-

цё рам у на шым клу бе.

— Для за пус ку Соdе Сlub не па-

тра бу ец ца па пя рэд ні во пыт пра-

гра ма ван ня або спе цы яль нае аб-

ста ля ван не, — пад крэс лі вае Але на 

Мельчанка. — Каб да лу чыц ца да 

су поль нас ці, зу сім не аба вяз ко ва 

быць экс пер там па ка дзі ра ван ні. 

Мож на да па маг чы пе ра кла даць ма-

тэ ры я лы, каб аха піць дзя цей па ўсім 

све це, ах вя ра ваць срод кі або даць 

пля цоў ку для бяс плат ных за ня ткаў. 

Пас ля рэ гіст ра цыі Соdе Сlub на сай це 

су свет на га ру ху соdесlubwоrld.оrg ва-

лан цёр атрым лі вае до ступ да пра ек-

таў і мност ва да дат ко вых ка рыс ных 

рэ сур саў, сер ты фі ка таў і пла ка таў, 

якія мож на раз дру ка ваць.

Даб ра чын ны фонд Rаsрbеrrу Рі 

Fоundаtіоn, які ка ар ды нуе су свет ны 

рух, пад трым лівае клу бы і ва лан цё-

раў з да па мо гай ан лайн-трэ нін гаў, 

вэ бі на раў і гра мад скіх ме ра пры ем-

стваў, рэ гу ляр на пра во дзіць кон кур сы 

і ро зыг ры шы пры зоў. Усё гэ та ро біц-

ца для та го, каб клу бы бы лі звя за ны 

па між са бой. На кар це мож на знай сці 

Соdе Сlub по бач з ва мі, звя зац ца з 

ім і па дзя ліц ца сва і мі на пра цоў ка мі і 

до све дам. На тхнен не ў та кой спра ве 

вель мі важ нае. А хто мо жа на тхніць 

лепш, чым твае адзі на дум цы?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та атрымана ад Соdе Сlub 

Ра даш ко віц кай ся рэд няй шко лы.

Не фар маль ная аду ка цыяНе фар маль ная аду ка цыя

Як з да па мо гай ко да 

ства рыць улас ную 

ані ма цыю і «ажы віць» 

кас міч ны ка ра бель? 

Са браць вір ту аль ны 

рок-гурт і за пра гра ма ваць 

му зыч ныя ін стру мен ты? 

На ву чыць раз маў ляць 

чат-бот і рас пра ца ваць 

го нач ную гуль ню? 

Боль шас ці да рос лых 

гэ та не пад сі лу, 

а вось дзе ці з та кі мі 

за дач ка мі эле мен тар на 

спраў ля юц ца. Ас но вам 

пра гра ма ван ня 

ця пер на ву ча юць 

не толь кі ў плат ных 

гурт ках і аб' яд нан нях 

па ін та рэ сах. 

У сту дзе ні гэ та га го да 

ў Бе ла ру сі ад крыў ся 

пер шы Соdе Сlub. 

І ад бы ла ся гэ та па дзея 

зу сім не ў ста лі цы: пі я не ра мі ў но вай спра ве ста лі пе да го гі 

Ра даш ко віц кай ся рэд няй шко лы Ма ла дзе чан ска га ра ё на. 

А ў лю тым прай шлі пер шыя за ня ткі ў ана ла гіч ным клу бе, 

ство ра ным на ба зе ба ры саў скай ся рэд няй шко лы № 24.

Ска жы це, Ска жы це, 
док тар...док тар...

НА ТХНІЦЬ НА ПРА ГРА МА ВАН НЕ. ПРАЗ ГУЛЬ НЮ...
Пер шыя бе ла рус кія Соdе Сlub да лу чы лі ся да су свет на га ру хуСвят ла на ШНЕЙ ДЗЕР: «Сён ня наш клуб — 

гэ та два пе да го гі-ва лан цё ры і дзве гру пы з 30 вуч няў».

Сode Club ства рае аду ка цый нае ася род дзе, якое да па ма гае дзі ця ці зра зу мець, 
што для яго най больш ці ка вае: пі саць код для ла гіч най за да чы, 

ства раць гуль ні або зай мац ца ды зай нам у ані ма цыі.

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.


