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Школь ная ла ба ра то рыя, 

гуль ня ў шах ма ты для не ві-

ду шчых, брэн дзі ра ван не го-

ра да... Гэ тыя ідэі з за да валь-

нен нем і не пад роб ным эн-

ту зі яз мам мо гуць ува со біць 

у жыц цё пад лет кі, якія жа-

 да юць змя ніць свет, — вуч ні 

10—11 кла саў, фі на ліс ты са-

цы яль на-аду ка цый на га пра-

ек та vеlсоm YОUTH.

Яшчэ ня даў на ў іх бы лі толь кі 

за дум кі, а ўжо сён ня яны ак тыў на 

іх рас пра цоў ва юць, су стра ка юц ца 

з мен та ра мі — пра фе сі я на ла мі ў 

сва іх сфе рах, і рых ту юц ца да га-

лоў на га — вы ступ лен ня пе рад вя-

лі кай аў ды то ры яй на маш таб най 

кан фе рэн цыі TЕDхYоuth@Mіnsk, 

якая ад бу дзец ца 18 мая ў Мін ску 

на пля цоў цы Рrіmе Hаll і збя рэ сот-

ні слу ха чоў і ўдзель ні каў з усіх кут-

коў Бе ла ру сі. За да ча школь ні каў — 

ці ка ва рас ка заць аб пра ек це ў

звы чай ным для TЕD фар ма це ка-

рот кіх па ве дам лен няў, дзе га лоў-

нае — да нес ці сваю ідэю да ўся го 

све ту і ўклас ці ся ў дзе сяць хві лін. 

Аба вяз ко вая ўмо ва — вы ступ лен не 

на бе ла рус кай мо ве, якая з'яў-

 ля ец ца асаб лі вас цю пра ек та на 

пра ця гу ўся го ча су.

Пра ек ты дзе ся ці фі на ліс таў вы-

бра ны не вы пад ко ва, яны са праў ды 

вар тыя ўва гі. Слу ха ю чы іх ідэі, ба-

ча чы на тхнен не і жа дан не аў та раў 

пра ца ваць, ра зу ме ю чы маг чы мас-

ці, якія рас кры ва юц ца пе рад імі, 

не-не, ды і ло віш ся бе на дум цы: 

«Шка да, што ра ней та ко га не бы-

ло». Коль кі ж уся го мож на бы ло б 

зрабіць!

Так, ці ка вы са цы яль ны пра ект 

пры ду маў і па чаў ажыц цяў ляць у 

сва ім род ным го ра дзе адзі нац-

ца ці клас нік Ілья БАР КОЎ СКІ з 

го мель скай ся рэд няй шко лы 

№ 33. Ён хо ча рас пра ца ваць ма-

біль ную пра гра му «Аса біс ты гід», 

якая б да па маг ла жы ха рам рэ гі ё на 

больш да ве дац ца пра мяс цо вую 

гіс то рыю і ар хі тэк ту ру. Па куль што 

хло пец рэа лі за ваў ад ну част ку за-

ду ма на га: гід па го ра дзе ва чы ма 

Ста ні сла ва Ша бу неў ска га — бе-

ла рус ка га ар хі тэк та ра, які шмат 

зра біў для Го ме ля, але, на дум-

ку хлоп ца, пра яго за бы лі ся. Ідэя 

прый шла ў га ла ву ле тась, аку рат, 

ка лі споў ні ла ся 150 га доў з дня на-

ра джэн ня ар хі тэк та ра. «Гэ та бы ло 

ак ту аль на, — ка жа хло пец, — та му 

мы ра зам з ад на клас ні цай і яе ма-

май-ар хі тэк та рам вы ра шы лі пры-

ду маць штось ці год нае. Нам да па-

мог і на стаў нік ін фар ма ты кі. Усе 

ра зам зра бі лі вэб-сайт пра Ста-

ні сла ва Ша бу неў ска га. Та кім чы-

нам, ця пер, дзя ку ю чы мяс цо вым 

ула дам, якія ўста на ві лі на пом ні ках 

ар хі тэк ту ры QR-ко ды, ах вот ныя з 

да па мо гай смарт фо на мо гуць ад-

ска ні ра ваць іх і да ве дац ца ці ка-

выя звест кі пра го рад на на шым 

сай це». Ад нак вэб-сайт — толь кі 

част ка за пла на ва на га Іль ёй. Пра-

ект му сіць аха піць увесь Го мель.

У дзе ся ці клас ні цы Па лі ны 

МУ РА Е ВАЙ са ста ліч най ся рэд-

няй шко лы № 10 — задумка з ка-

тэ го рыі «Ін клю зія». Дзяў чы на ўжо 

даў но зай ма ец ца тан ца мі, і яе не 

мо жа не кра наць, што гэ ты від 

твор час ці да ступ ны не ўсім. «Мая 

ідэя — ства рэн не шмат функ цы я-

наль най ін клю зіў най арт-пра сто-

ры, якая па він на стаць мес цам, дзе 

ў кож на га бу дзе шанц на твор чае 

раз віц цё, не зва жа ю чы на маг чы-

мас ці і ад роз нен ні, — ад зна чае 

Па лі на. — Мэ та пра ек та — аб' яд-

наць лю дзей. І не толь кі ў рэ аль-

ным жыц ці. Ка лі гэ та ад бу дзец ца, 

мы ра зам мо жам зра біць штось-

ці са праў ды кру тое». Па лі на ўжо 

ства ры ла ста рон ку ў Ін стаг ра ме, 

дзе вы клад вае се рыю тэ ма тыч-

ных фо та се сій з людзь мі, якія не 

мо гуць паў на вар тас на зай мац ца 

твор час цю. Лі та раль на за не каль кі 

дзён яе на ве да ла ка ля шас ці ты сяч 

ча ла век. Па лі на атры ма ла дзя сят кі 

вод гу каў, а так са ма пы тан няў, як 

мож на да лу чыц ца да пра ек та.

А дзе ся ці клас нік са слуц кай 

ся рэд няй шко лы № 11 Ар тур 

ЦА РЫ КО ВІЧ даў но за хап ля ец ца 

ін фар ма ты кай. Ён са ма стой на рас-

пра ца ваў ма біль ную пра гра му, якая 

да зва ляе без да дат ко вых па знак, 

на прык лад QR-ко даў, знай ці звесткі 

пра твор чы аб' ект. «На прык лад, я 

фа та гра фую кар ці ну і па здым ку 

атрым лі ваю ін фар ма цыю, якая мя-

не ці ка віць, — рас каз вае хло пец. — 

Вы мо жа це ска заць, што Gооglе ро-

біць па доб нае. Але рап там мас так 

не вы клаў свой твор у ін тэр нэт? А з 

да па мо гай ма ёй пра гра мы ўсё ро-

біц ца пра сцей: мож на раз мяс ціць 

кар ці ну ад ным клі кам «Да даць». 

Ка лі пра па ную та кую пра гра му 

му зе ям, там дак лад на ўзра ду юц-

ца. Па-пер шае, та му што ад дам яе 

аб са лют на бяс плат на, а па-дру гое, 

ім не трэ ба бу дзе тра ціць час на 

рас клей ку QR-ко даў». Ад мет на, 

што пра гра ма змо жа знай сці ін-

фар ма цыю на ват па част цы кар-

ці ны. Гэ та зруч на ў вя лі кіх му зе ях, 

дзе твор час та за кры вае на тоўп 

на вед валь ні каў.

Пра школь ні каў-вы дат ні каў 

дбае адзі нац ца ці клас нік са 

ста ліч най гім на зіі № 33 Мак сім 

ХА МЕ ТА. Ён рас пра цоў вае за ах-

воч валь ную ін тэр нэт-плат фор му 

для та ле на ві тай мо ла дзі, якая раз-

ві вае ідэі, удзель ні чае ў кон кур-

сах, алім пі я дах, кан фе рэн цы ях. 

На ёй змо гуць рэ гіст ра вац ца ўсе 

ах вот ныя, бу дзе вы строй вац ца 

пэў ны рэй тынг, а най леп шым — 

вы да вац ца не вя лі кая пла та. 

Яна бу дзе, маг чы ма, у асаб лі-

вай, унут ра най крып та ва лю це, 

якую мож на бу дзе аб мя няць на 

звы чай ныя гро шы ці атры маць 

школь ныя пры ла ды...

На га да ем, што пра ект vеlсоm 

YОUTH — са цы яль на-аду ка цый-

ны, які ла дзіц ца кам па ні яй vеlсоm 

пры пад трым цы Мі ніс тэр ства аду-

ка цыі, а так са ма ар га ні за та раў 

кан фе рэн цый TЕDхMіnsk. Уся го ў 

кон кур се за рэ гіст ра ва ла ся больш 

за 800 са мых ак тыў ных школь ні-

каў, гім на зіс таў і лі цэ іс таў з 236 

на ву чаль ных уста ноў. Да фі на лу 

дай шлі толь кі дзе сяць.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

МА РЫ, 
ЗДОЛЬ НЫЯ 

ЗМЯ НІЦЬ СВЕТ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Сён ня боль шасць аб' яў чы тае 

элект рон ны го лас (ён на ле жыць

Ру сі, са ліст цы гур та Shumа). 

А ра ней усё ра бі ла ся «ўруч ную». 

Коль кі ра зоў за зме ну дык тар вы-

хо дзіў у эфір, Але на ўжо і не па-

мя тае — вель мі шмат. Пры во дзіць 

прык лад: кож ны рэйс (за га дзі ну 

іх мо жа быць дзе сяць) па тра буе 

мі ні мум тры аб' явы.

— Та ды і цяг ні коў бы ло больш, 

тых жа паў днё вых — у Фе а до сію, 

Еў па то рыю, Сім фе ро паль. Ця пер 

за ста лі ся, лі чы, толь кі на За па рож-

жа і Мі не раль ныя Во ды, — ка жа 

су раз моў ні ца. — Аб' явы мы чы та лі 

па-рус ку і па-бе ла рус ку, а ка лі рэйс 

між на род ны — яшчэ і па-анг лій ску. 

У 2014-м, ка лі ў Мін ску пра хо дзіў 

чэм пі я нат све ту па ха кеі, аб' яў ля лі 

цяг ні кі на трох мо вах. Не ўсе, вя до-

ма, — на ўрад ці ў Асі по ві чы ез дзі ла 

шмат за меж ні каў.

Але на пры зна ец ца: та ды пас-

ля зме ны до ма зрэд ку раз маў-

ля ла. «Стам ля ла ся гор ла, язык 

за пля таў ся. Хоць я бал ба туш ка 

па жыц ці».

Га доў пяць та му пра цэс стаў 

больш аў та ма ты за ва ны. На кам-

п'ю та ры дык та ра ўста ноў ле на пра-

гра ма, у якой ён за клад вае рас-

клад, пра стаў ляе пу ці, ку ды бу дуць 

пры яз джаць цяг ні кі. Пра гра ма са-

ма ўклю чае аб' явы. Але ра бот ні ку 

трэ ба са чыць за ча сам, каб ні чо га 

не пра пус ціць, упэў ніц ца, што цяг-

нік на мес цы, перш чым за пра сіць 

па са жы раў на па сад ку.

Сва ім го ла сам дык та ры па пя-

рэдж ва юць, што хтось ці згу біў ся, 

за быў да ку мен ты ці бі ле ты на ка-

се, па ве дам ля юць пра па за штат-

ныя сі ту а цыі.

— Па трэб на ўваж лі васць, бо 

ад на ча со ва да во дзіц ца апра-

цоў ваць шмат ін фар ма цыі. Зме-

на доў жыц ца 12 га дзін, і, каб не 

стра ціць кан цэнт ра цыю ў кан цы 

ра бо ча га дня, ро біш гім нас ты-

ку. Стрэ са выя сі ту а цыі бы ва юць, 

вя до ма. Ка лі неш та спаз ня ец ца, 

ла ма ец ца, ты па ві нен вы ба чыц ца 

пе рад па са жы ра мі і спа кой на ўсё 

рас тлу ма чыць.

...Але на на ціс кае кноп ку на 

пуль це. «Тум-тум-тум», — гу чыць 

зна ё мая му зы ка. «Па ва жа ныя па-

са жы ры...», — за чыт вае дык тар 

чар го вае па ве дам лен не.

— На ста рым пуль це пас ля 

аб' явы трэ ба бы ло яшчэ раз на-

ціс нуць на кноп ку. І ве даю, што 

ча сам на гэ та за бы ва лі ся — рэ-

цэпт пі раж коў чу лі ўсе, — жар туе 

жан чы на.

Ага вор кі? Бы ва лі, смя ец ца су-

раз моў ні ца: то «Ві чэбск» ска жаш, 

то «Ма га лёў».

— Я не па ку тую ад праб лем з 

гор лам, у мя не рэд ка зні кае го лас —

мо жа, му зыч нае мі ну лае дае аб 

са бе знаць: у шко ле я спя ва ла ў 

на род ным хо ры. Ка лі нос за кла-

дзе ны, ты ахрып, па жа да на іс ці на 

баль ніч ны, бо аб' явы гуг ня вым го-

ла сам бу дуць гу чаць не зра зу ме ла 

і не пры ем на. Але мы ста ра ем ся 

ад ра зу ля чыц ца: пад клю ча ем чаі, 

пшы кал кі, ле дзян цы.

Ці ка ва, што не ўсе зна ё мыя 

Але ны па зна юць яе го лас на вак-

за ле — мік ра фон ска жае.

Якія па тра ба ван ні пры ад бо ры 

дык та раў?

— Доб рае вы маў лен не, пры-

ем ны тэмбр: не над та вы со кі і не 

над та ніз кі. Га ла сы з хры пат цой не 

па ды хо дзяць, — пе ра ліч вае жан-

чы на. — З ра дыё і тэ ле ба чан ня да 

нас не пры хо дзі лі. Усе, ка го па мя-

таю, — з чы гун кі.

З дык тар скай, да рэ чы, з да па-

мо гай джой сці ка мож на кі ра ваць 

ві дэа ка ме ра мі на не ка то рых плат-

фор мах.

— Ча сам на во дзім на па са жы-

раў, ба чым, як тыя ку раць у не на-

леж ным мес цы.

— За ўва гу ро бі це?

— Ка лі за ўва жаю штось ці па да-

зро нае, па ве дам ляю дзя жур на му 

па моч ні ку на чаль ні ка вак за ла.

У воль ны час Але на зай ма ец ца 

ру ка дзел лем, пяць га доў та му за-

ха пі ла ся вы шыў кай. А ня даў на ёй 

па да ры лі ткац кі мі ні-ста нок, праў-

да, па куль не бы ло маг чы мас ці яго 

апра ба ваць. Ка жа: «Я ча ла век 

ус ед лі вы, та му, на пэў на, мне і пра-

цу ец ца тут доб ра».

Спя ваць дык тар па-ра ней ша му 

лю біць. Пры зна ец ца: ка лі б за пра-

сі лі паў дзель ні чаць у якім твор чым 

кон кур се, з за да валь нен нем па га-

дзі ла ся б.

Але не па да ба ец ца па да рож ні-

чаць чы гун кай. У дзя цін стве, на-

прык лад, кож нае ле та вы праў ля-

ла ся да ба бу лі ў Ар хан гель скую 

воб ласць. Ез дзі ла на цяг ні ку так-

са ма ў Львоў, Кі еў, Пе цяр бург — 

ра бот ні кам раз на год да юць бяс-

плат ныя бі ле ты на між на род ны 

на пра мак.

— Вя до ма, у ін шых га ра дах 

звяр таю ўва гу на ра бо ту дык та-

раў: як скла да юць аб' явы, як час та 

іх да юць. Заў сё ды ду маю: вось бы 

сха дзіць у гос ці, па гля дзець, як у 

іх там.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо
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ПУ ЦЯ ВОД НЫ ГО ЛАС ВАК ЗА ЛА

«Доб ра па мя таю сваю 
пер шую аб' яву. Я за бы ла ся, 
як пра віль на ка заць, 
вой кну ла і ад клю чы ла ся, — 
усмі ха ец ца дык тар». 

Ці ка ва, што не ўсе зна ё мыя 
Але ны па зна юць яе го лас 
на вак за ле — мік ра фон 
ска жае.

Фі на ліс ты кон кур су, іх мен та ры і ар га ні за та ры на ме ра пры ем стве TЕDхMіnsk.


