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МАЗ ГА ВЫ ЦЭНТР ІНА ВА ЦЫЙ
— Да дат ко вая аду ка цыя ады гры вае вель-

мі важ ную функ цыю, іс тот на да паў ня ючы 

змест школь най. Ёй улас ці выя ад кры тасць, 

ма біль насць і гнут касць, што да зва ляе хут ка 

і кроп ка ва рэ ага ваць на су час ныя аду ка-

цый ныя за пы ты, — пад крэс лі вае на мес нік 

ды рэк та ра па ву чэб на-вы ха ваў чай ра-

бо це цэнт ра Ала ГЕ РА СІ МУК. — Ад на з 

асноў ных за дач на шай уста но вы — гэ та па-

бу до ва змес ту да дат ко вай аду ка цыі тэх ніч-

на га про фі лю ў ад па вед нас ці з са цы яль ным 

за ка зам. Іна ва цый насць за кла дзе на на ват 

у наз ве на ша га цэнт ра. Як толь кі мы за ўва-

жа ем но выя тэн дэн цыі, то ўно сім змя нен ні 

ў змест аду ка цыі, за тым у хо дзе экс пе ры-

мен таль най дзей нас ці рас пра цоў ва ем пра-

грам нае і ме та дыч нае за бес пя чэн не но ва га 

на прам ку. А на шы аб' яд нан ні па ін та рэ сах 

ста но вяц ца экс пе ры мен таль ны мі ла ба ра то-

ры я мі, у якіх апра бу юц ца но выя ву чэб ныя 

пра гра мы. І ўжо апра ба ва ны пра дукт транс-

лю ец ца за тым на ўсю кра і ну. Фак тыч на мы 

іг ра ем ро лю вя лі кай экс пе ры мен таль най ме-

та дыч най пля цоў кі і маз га во га цэнт ра.

Хтось ці лі чыць за ня ткі ў гурт ках і аб' яд-

нан нях па ін та рэ сах не больш чым хо бі або 

прос та баў лен нем ча су, але для мно гіх яны 

вы зна чы лі пра фе сій ны вы бар на ўсё жыц цё. 

І на ват ка лі ма ла дыя лю дзі ў вы ні ку вы бі ра-

юць ін шы кі ру нак сва ёй пра фе сій най са ма-

рэа лі за цыі, тыя здоль нас ці, якія яны раз ві-

ва лі ў аб' яд нан нях па ін та рэ сах, аба вяз ко ва 

да па ма га юць ім у ін шых сфе рах.

Уста но вы да дат ко вай аду ка цыі ўяў ля юць 

са бой най ма гут ней шы рэ сурс пра фе сій най 

ары ен та цыі школь ні каў, па пу ля ры зу юць ся-

род дзя цей і пад лет каў су час ныя пра фе сіі, 

да юць маг чы масць на прак ты цы па зна ё міц-

ца з са мы мі за па тра ба ва ны мі пра фе сій ны мі 

кам пе тэн цы я мі.

НЕ ПРОС ТА МО ДА
— Апош нім ча сам пе ра лік за па тра ба ва-

ных пра фе сій па ста ян на змя ня ец ца. Су час-

ны ры нак пра цы па тра буе раз віц ця ін жы нер-

на га і прад пры маль ніц ка га мыс лен ня. Мы не 

мо жам гэ та га не за ўва жаць. І ка лі вы зна-

ча ем но выя на прам кі, то ары ен ту ем ся на 

між на род ны до свед, у пры ват нас ці на між-

на род ны рух JunіоrSkіll, — тлу ма чыць Ала 

Ге ра сі мук. — JunіorSkіll — гэ та пра гра ма 

ран няй праф ары ен та цыі і пра фе сій най пад-

рых тоў кі школь ні каў, у рам ках якой пра вод-

зяц ца роз ныя алім пі я ды і спа бор ніц твы.

У Бе ла ру сі гэ ты рух раз ві ва ец ца з 

2015 го да, і наш цэнтр вы зна ча ны яго ка ар-

ды на та рам. У 2016 го дзе ў кра і не прай шоў 

пер шы Рэс пуб лі кан скі кон курс па ас но вах 

пра фе сій най пад рых тоў кі для школь ні каў ва 

ўзрос це ад 10 да 17 га доў JunіоrSkіll Belarus. 

Пе ра мож цаў вы яў ля лі ў ся мі кам пе тэн цы ях. 

А ў маі бя гу ча га го да ад быў ся дру гі на цыя -

наль ны чэм пі я нат, дзе бы лі прад стаў ле ны 

ўжо дзе сяць кам пе тэн цый, ся род якіх ма-

біль ная ро ба та тэх ні ка, пра та ты па ван не, ін-

жы нер ны ды зайн CAD, ней ра пі ла та ван не 

і ін шыя.

Кон курс апраў даў усе над зеі як па коль-

кас ці ўдзель ні каў, так і па ўзроў ні пад рых-

тоў кі кан кур сан таў і тым эн ту зі яз ме, што 

пра яві лі дзе ці і пе да го гі. Мы ўпэў не ны: праз 

ці ка васць да спа бор ніц тваў да су час на га 

аб ста ля ван ня мож на за ці ка віць школь ні каў 

не толь кі вы со ка тэх на ла гіч най, але і ра бо-

чай пра фе сі яй, мож на пра дэ ман стра ваць 

ім, што ў лю бой з іх аба вяз ко ва пры сут ні чае 

твор чы склад нік.

Ней ра пі ла та ван не, ін жы нер нае пра ек та-

ван не, пра та ты па ван не, гра фіч ны ды зайн, 

ма біль ная ро ба та тэх ні ка... Па га дзі це ся — 

гу чыць су час на, але што на са мрэч ста іць 

за кід кі мі наз ва мі? Пе да го гі, якія ку ры ру юць 

гэ тыя аб' яд нан ні па ін та рэ сах у Рэс пуб лі кан-

скім цэнт ры іна ва цый най і тэх ніч най твор-

час ці, за пэў ні ва юць, што ні хто не го ніц ца за 

мод ны мі наз ва мі, ду ма юць най перш пра тое, 

што мо жа быць ка рыс ным для дзя цей у бу ду-

чы ні. Пра гэ та яны нам са мі і рас ка за лі.

КА ЛІ ХО ЧАЦ ЦА ЛЯ ТАЦЬ...
Дзміт рый ЯКАЎ ЛЕЎ, за гад чык ка бі-

не та тэх на ло гій бес пі лот ных ля таль ных 

апа ра таў і авія ма дэ ля ван ня:

— Беспі лот ныя ля таль ныя апа ра ты — но-

вы на пра мак, які вы рас з авія ма дэ ліз му, 

так бы мо віць, «пра су ну ты авія ма дэ лізм». 

Бес пі лот ні кі — раз на від насць авія ма дэ ляў, 

з той толь кі роз ні цай, што яны вы кон ва-

юць пэў ныя пры клад ныя за да чы ў ін та рэ сах 

сель скай, ляс ной гас па дар кі, Мі ніс тэр ства 

па над звы чай ных сі ту а цы ях, ва ен ных ве-

дам стваў і гэ так да лей. Так са ма яны мо гуць 

вы ка рыс тоў вац ца і ў за баў ляль ных мэ тах: 

зды маць спар тыў ныя, ма са выя і ін шыя ме-

ра пры ем ствы...

Кан цэп цыя на шай ра бо ты скла да ец ца з 

не каль кіх бло каў. Пер шы — гэ та вы ву чэн не 

ма тэ ры яль най част кі: вы ха ван цы зна ё мяц ца 

з роз ны мі ма дэ ля мі бес пі лот ных ля таль ных 

апа ра таў, з тым, як яны пра цу юць, як ажыц-

цяў ля ец ца іх су вязь з зям лёй. Дру гі блок — 

ства рэн не ўлас ных ма дэ ляў бес пі лот ні каў. 

Мы ву чым дзя цей пра ца ваць ру ка мі, бо 

не сак рэт, што вы рас ла па ка лен не, якое 

акра мя як ва дзіць паль цам па эк ра не больш 

ні чо га не ўмее. Дзе ці спа чат ку ства ра юць 

са мыя прос тыя ма дэ лі (з па пе ры, кар до ну, 

пе нап лас ту і роз на ка ля ро ва га скот ча), на 

якіх мы пра вя ра ем роз ныя аэ ра ды на міч ныя 

схе мы. Плас ка губ цы, ад вёрт ка... З ін стру-

мен там трэ ба ўмець пра ца ваць, а гэ та му ў 

сям'і не заў сё ды ву чаць. І трэ ці склад нік — 

на ву чан не тэх ні цы пі ла та ван ня. За пус каць і 

ля таць — гэ та, на пэў на, са мае ці ка вае. Сён-

ня пра грэс да зва ляе «на ву чыц ца ля таць» 

на ра дыё кі ра ва ным са ма лё це дзя ку ю чы 

кам п'ю та ру. Ёсць пра гра мы, якія да зва ля-

юць за сво іць тэх ні ку кі ра ван ня і зра зу мець, 

што трэ ба ра біць, каб твой апа рат ля цеў. 

Яшчэ 15—20 га доў та му, каб «на ву чыц ца 

ля таць», вы ха ван цу трэ ба бы ло зра біць 

50—60 па лё таў з ін струк та рам, гэ та бы ла 

фак тыч на ра бо та ў ча ты ры ру кі (адзін аб-

ды маў дру го га): спа чат ку ін струк тар тры маў 

пе ра дат чык у сва іх ру ках і кі ра ваў авія ма-

дэл лю, за тым на ад ва рот. Та кім чы нам я «на-

ву чыў ля таць» не ад ну сот ню ча ла век.

А ця пер у на шай ла ба ра то рыі ста яць 

шэсць кам п'ю та раў, асна шча ных спе цы-

яль най пра гра май: у па мя ці змя шча ец ца 

ін фар ма цыя пра 200 ма дэ ляў ля таль ных 

апа ра таў, але кож ны мо жа за клас ці ха рак-

та рыс ты кі свай го.

На кам п'ю та ры мож на ад пра цоў ваць 

фі гу ры най вы шэй ша га пі ла та жу, мож на 

ля таць у скла дзе «дво ек», «чац вё рак»... 

Во сен ню і зі мой мы трэ ні ру ем ся ля таць у 

ка бі не це, а вяс ной за пус ка ем свае ма дэ-

лі ў па вет ра. Дзя цей на бі ра ем з дзе ся ці га-

до ва га ўзрос ту, але ка лі раз мо ва ідзе пра 

вы ха ван цаў на ша га цэнт ра, якія зай ма лі ся 

ў гурт ках ран ня га тэх ніч на га ма дэ ля ван ня 

і ўжо ўме юць пра ца ваць ру ка мі, то ро бім 

для іх вы клю чэн не.

ЮНЫЯ КАН СТРУК ТА РЫ 
І ІН ЖЫ НЕ РЫ

Аляк сандр МА СЯЙ ЧУК, за гад чык ка бі-

не та 3D-ма дэ ля ван ня і пра та ты па ван ня:

— Ад сло ва «пра та тып» па хо дзіць наз ва 

ўся го пра цэ су, у вы ні ку яко га з ліч ба вай 

ма дэ лі атрым лі ва ец ца га то вы вы раб у фі зіч-

ным вы мя рэн ні. Фак тыч на раз мо ва ідзе пра 

ін жы нер на-кан струк тар скую пра цу, звя за-

ную са ства рэн нем пра та ты паў (до след ных 

узо раў). Ра ней пра та ты пы ства ра лі ўруч ную 

або пры да па мо зе фрэ зе ра ван ня, што бы ло 

да стат ко ва пра ца ём кім пра цэ сам. Пе ра ва га 

3D-дру ку — у пра ста це, не вы со кім кош це і, 

га лоў нае, — у хут ка сці. А ка лі да пу шча на 

па мыл ка, яе мож на ад ра зу ж вы пра віць.

З'яў лен не но вых тэх на ло гій, і ў пер шую 

чар гу 3D-прын та раў, да зво лі ла ажыц ця віць 

са праўд ны пе ра ва рот у вы ра бе дэ та ляў для 

тых ці ін шых ме ха ніз маў. Ця пер на ват дзі ця 

мо жа пры да па мо зе спе цы яль най пра гра-

мы зма дэ ля ваць лю бую дэ таль і на кі ра ваць 

ма дэль на прын тар, які на дру куе яе з плас-

ты ку.

3D-ма дэ ля ван не раз ві вае ў пад лет каў 

пра сто ра вае мыс лен не, яны атрым лі ва юць 

на вы кі ра бо ты з чар ця жа мі, па коль кі са мі 

па він ны на ма ля ваць эс кіз. Мае вы ха ван цы, 

на прык лад, ства ра лі дэ та лі для ве ла сі пе да. 

Быў ся род іх рэа лі за ва ных ідэй і ча хол для 

тэ ле фо на.

Ігар МА ЦЮШ КА, за гад чык лабараторыі 

прафесійна-тэхнічнага мадэлявання:

— У на шым аб' яд нан ні мы ву чым бу ду-

чых кан струк та раў ра бо це з сіс тэ май аў та-

ма ты за ва на га пра ек та ван ня (САПР). Ка лі 

20—30 га доў та му кан струк та ры вы ка рыс-

тоў ва лі звы чай ны ало вак і па пе ру, то ця пер 

усё ро біц ца на кам п'ю та рах і пра цэс іс тот на 

па ска ра ец ца. Пра гра мы да зва ля юць раз-

ліч ваць усё ім гнен на (па ме ры, аб' ёмы, ва гу, 

на груз ку), пра ца ваць са схе ма мі, чар ця жа мі, 

ства раць 3D-ма дэ лі. САПР — пра гра мы для 

пра ек та ван ня і вы пус ку ра бо чай пра ект най 

да ку мен та цыі, якая па сту пае на вы твор часць 

для на ступ на га вы ра бу ней кіх дэ та ляў або 

эле мен таў... Плюс гэ тыя пра гра мы да зва-

ля юць аў та ма тыч на кан вер та ваць да дзе ныя 

фай лы ў спе цы яль ны файл, які вы ка рыс тоў-

ва ец ца на стан ках з ліч ба вым пра грам ным 

кі ра ван нем. Усё зро біць адзін ста нок, трэ ба 

толь кі ўста ля ваць па трэб ны ін стру мент, даць 

тэх ні цы за дан не і на ціс нуць на кноп ку... Так-

са ма пра грам ныя комп лек сы да зва ля юць 

вы ка рыс тоў ваць ві зу а лі за цыю, і на ват ка-

лі за каз чык ні чо га не ра зу мее ў чар ця жах, 

ён змо жа ўба чыць усё на ма люн ку, ство ра-

ным у пра грам ных комп лек сах. Дзя ку ю чы 

ві зу а лі за цыі мож на пра гля даць ма дэ лі пад 

роз ным вуг лом, па ва роч ваць дэ та лі ў трох 

вы мя рэн нях. А ані ма цыя да зва ляе зра біць 

вір ту аль ную збор ку са ство ра ных эле мен таў. 

Спе цы я ліс ты, якія ўме юць ка рыс тац ца та кі мі 

пра гра ма мі, вост ра дэ фі цыт ныя, та му што 

кан струк та ры па тра бу юц ца паў сюд на: і на 

мэб ле вай вы твор час ці, і ў ма шы на бу да ван ні, 

бу даў ніц тве, ар хі тэк ту ры і гэ так да лей. А на-

ву чаль ныя ўста но вы вы пус ка юць іх па куль у 

неда стат ко вай коль кас ці.

Та му наш на пра мак — адзін з са мых 

перс пек тыў ных, а той, хто ду мае, што гэ ты 

за ня так вы ключ на для хлоп цаў, сур' ёз на 

па мы ля ец ца. Ле тась у нас вель мі па спя хо ва 

зай ма лі ся і дзяў ча ты (ву ча ні цы 9 і 10 кла-

саў). Ад на з іх вы сту па ла за наш цэнтр у 

фі на ле JunіоrSkіll Belarus у кам пе тэн цыі «ін-

жы нер ны ды зайн CAD».

ТРЭ НІ РОЎ КІ ДЛЯ МОЗ ГА
Жан на РА КА ВА, пе да гог да дат ко вай 

аду ка цыі, на пра мак — ма біль ная ро ба-

та тэх ні ка і ней ра тэх на ло гіі:

— Ро ба та тэх ні ка — гэ та не прос та кан-

стру я ван не ро ба таў, як не ка то рыя па мыл-

ко ва ду ма юць. Мож на мець до ма да ра гі 

кан струк тар, на ват са браць ро ба та, але што 

да лей? А па спра буй ства рыць ра зум на га ро-

ба та, за пра гра муй яго на пэў ныя дзе ян ні, 

рас пра цуй стра тэ гію яго па во дзін... Ро ба та-

тэх ні ка да па ма гае на шым вы ха ван цам спа-

сці гаць за ко ны фі зі кі і прын цы пы ме ха ні кі, 

раз ві вае твор чае мыс лен не і ло гі ку, ву чыць 

скла даць як прос тыя, так і скла да ныя ал га-

рыт мы. У ма лод шых дзя цей пад час ра бо ты 

з кан струк та рам раз ві ва юц ца дроб ная ма то-

ры ка і пра сто ра вае мыс лен не, вы пра цоў ва-

юц ца ўсед лі васць, уваж лі васць, умен не ра-

біць неш та ру ка мі. Не ма ла важ ны фак тар — 

умен не пра ца ваць у ка ман дзе. У апош ні час 

на зі ра ец ца зні жэн не ка му ні ка тыў ных на вы-

каў у пад лет каў, бо яны ў боль шай сту пе ні 

кан так ту юць у са цы яль ных сет ках. У нас дзе-

ці ву чац ца пра ца ваць по бач з ін шы мі, быць 

«ка манд ным гуль цом», пры слу хоў вац ца да 

чу жо га мер ка ван ня, умець зна хо дзіць не-

стан дарт ныя ра шэн ні і вый сце са скла да ных 

сі ту а цый, браць на ся бе ад каз насць. Не толь-

кі за ся бе, але і за ўвесь пра ект.

Так са ма ў на шым аб' яд нан ні ёсць ней-

ра гар ні ту ра, якая да па ма гае да сле да ваць і 

трэ ні ра ваць маз га вую ак тыў насць. Яна адзя-

ва ец ца на га ла ву, на ву ху за ма цоў ва ец ца 

пры шчэп ка, а на лбе — элект род. У моз гу 

ча ла ве ка ад бы ва ец ца мност ва фі зі ка-хі міч-

ных пра цэ саў. Іх пад су моў ван не пры во дзіць 

да з'яў лен ня элект рыч най ак тыў нас ці. Ім-

пульс, што пра хо дзіць праз элект род, па-

каз вае наш стан: раз драж нен не, агрэ сію, 

рас слаб ле насць, кан цэнт ра цыю ўва гі. Ней-

ра гар ні ту ра па блю ту зе звя за на з план шэ там 

або кам п'ю та рам. З да па мо гай сі лы дум кі 

мы мо жам кі ра ваць вір ту аль ны мі і фі зіч ны мі 

аб' ек та мі. Кам п'ю тар ныя ін тэр фей сы рас-

па зна юць на шу ра зу мо вую ак тыў насць, псі-

ха эма цы я наль ны стан і ін тэр прэ ту юць іх у 

ка ман ды. На прык лад, мож на пад няць ша рык 

сі лай дум кі. Для гэ та га трэ ба да маг чы ся вы-

со кіх па каз чы каў аль фа-рыт му, гэ та зна чыць 

рас сла біц ца. У дру гой гуль ні, на ад ва рот, па-

тра бу ец ца мак сі маль ная кан цэнт ра цыя ўва гі, 

каб спа ліць вір ту аль ную боч ку.

На спа бор ніц твах JunіоrSkіll Belarus кан-

кур сан ты тэс ці ра ва лі пра гра му «Спрынт», 

якая ўклю чае бег, па ды ман не штан гі (да-

рэ чы, яе ва гу мож на бы ло вы бі раць — ад 

50 да 100 кі ла гра маў), страль бу з лу ка і 

гэ так да лей. Пе ра ка на на, што ней ра тэх на-

ло гіі — гэ та бу ду чы ня, ад но мож на ска заць 

з упэў не нас цю ўжо ця пер: здоль нас ці маз-

га вой ак тыў нас ці ча ла ве ка трэ ба вы ву чаць. 

Наш мозг мож на і трэ ба трэ ні ра ваць. Ма ра 

аб па шы рэн ні маг чы мас цяў ча ла ве ча га моз-

га цал кам здзяйс няль ная...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

 БУДЗЬ У КУР СЕ!
8 ве рас ня ў Рэс пуб лі кан скім цэнт-

ры іна ва цый най і тэх ніч най твор час-
ці (ву лі ца Сла він ска га, 12) прой дзе 
Дзень ад кры тых дзвя рэй. За піс у аб'-
яд нан ні па ін та рэ сах бу дзе доў жыц ца 
да 15 ве рас ня.

ГЭ ТА ВАМ НЕ ГУЛЬ НІ

Кам пе тэн цыя «ней ра тэх на ло гіі» на спа бор ніц твах JunіоrSkіll Belarus — 2018.


