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ПАКАЛЕННЕ XXI

Сам са бе спон сарСам са бе спон сар

ДУ МАЙ ГА ЛА ВОЙ!
Бры тан скія ву чо ныя з Кент ска га ўні-
вер сі тэ та да ка за лі, што пад час вы ка-
ры стан ня GPS-на ві га та раў воб ласць 
ча ла ве ча га моз га, што ад каз вае за 
ары ен та ван не ў пра сто ры, ад клю ча ец-
ца. Па доб ныя на ві ны ча сам вы клі ка юць 
шквал не га тыў ных эмо цый у се ці ве. 
Маў ляў, та кія фак ты чар го вы раз па-
цвяр джа юць, што ліч ба вая рэ ва лю цыя 
ро біць нас дур ней шы мі ці як мі ні мум — 
больш ля ні вы мі. Да вай це раз бі рац ца, ці 
са праў ды гэ та так.

Праб ле мы з маз га вой дзей нас цю ў вель мі 
пры вя за ных да но вых тэх на ло гій лю дзей ме-
ды кі па цвяр джа юць, ёсць на ват спе цы яль ны 
тэр мін — «ліч ба вая пры дур ка ва тасць». Гэ ты мі 
сло ва мі аба зна ча юць ха рак тэр ную сімп та ма ты-
ку мо ла дзі ў мно гіх раз ві тых кра і нах (на прык-
лад, у Паўд нё вай Ка рэі, дзе ўзро вень пра нік-
нен ня ў жыц цё ін тэр нэ ту і но вых тэх на ло гій 
вель мі вы со кі): сла бую па мяць, рас строй ства 
ўва гі, каг ні тыў ныя па ру шэн ні, пры гне ча насць, 
дэ прэ сію. Пі шуць на ват, што ў струк ту ры га-
лаў но га моз гу ад бы ва юц ца змя нен ні, ана ла гіч-
ныя на ступ ствам чэ рап на-маз га вых траў маў і 
ран ніх ста дый дэ мен цыі. Спро шча на сі ту а цыя 
тлу ма чыц ца тым, што за па мі наць ін фар ма цыю 
больш не трэ ба, усё мож на ім гнен на «за гуг-
ліць», пра во дзіць скла да ныя раз лі кі — так са ма, 
бо каль ку ля та ры ёсць у кам п'ю та рах, смарт фо-
нах і ін шых га джэ тах.

Са праў ды, у ко ле ма іх зна ё мых ёсць лю-
дзі, ад моў ны ўплыў ліч ба вай рэ ва лю цыі на якіх 
за ўваж ны прос тым во кам. Ад ны за мест та го, 
каб тро хі пад ву чыць анг лій скую мо ву, якая 
па трэб на ім для ра бо ты, прын цы по ва ка рыс-
та юц ца ан лайн-пе ра-
клад чы кам. Ін шыя не 
над та імк нуц ца раз ві-
ваць свае ку лі нар ныя 
здоль нас ці — лю бы 
рэ цэпт мож на ім гнен на 
ад шу каць у ін тэр нэ це, 
а яшчэ пра сцей у лю бы 
мо мант за ка заць ежу 
з да стаў кай. Ды я сам 
не без гра ху — ва ўні-
вер сі тэ це ня рэд ка за мест чы тан ня не ка то рых 
тво раў пе рад па рай зна хо дзіў у се ці ве ка рот кі 
змест. Што там ка заць — не ка то рыя на ват пі-
саць руч кай раз ву чы лі ся!

Але я сі ту а цыю не дра ма ты за ваў бы. Так, 
ад ны на ву коў цы га во раць пра «ліч ба вую дэ-
мен цыю». Ін шыя ж сцвяр джа юць: но выя тэх-
на ло гіі не ро бяць наш мозг ля ні вым, а толь кі 
вы зва ля юць яго рэ сур сы, якія мож на і трэ ба 
на кі ра ваць на лю бую ін шую дзей насць, на прык-
лад, твор чую, ня хай са бе і пры да па мо зе тых 
жа са мых га джэ таў. Ме на ві та ў гэ тым, на пэў на, 
і ха ва юц ца ка ра ні праб ле мы — бе ды па чы на-
юц ца, толь кі ка лі ка рыс тац ца ўсі мі пе ра ва га мі 
ліч ба вай рэ ва лю цыі, але не да ваць пры гэ тым 
маз гам ін шую пра цу.

Вось уя ві це са бе ча ла ве ка, што ўвесь час 
«жы ве» ў се ці ве. Ён мо жа су тык нуц ца з не пе-
ра адоль ны мі праб ле ма мі, ка лі рап там стра ціць 
до ступ да ін тэр нэ ту. На прык лад, кі роў ца, які 
ўсё жыц цё ез дзіў толь кі па на ві га та ры, а по тым 
ака заў ся ў не зна ё мым го ра дзе без яго. Ці зу сім 
ада рва на га ад жыц ця хлоп ца, што за блу дзіў у 
ле се і не ве дае, як вы зна чыць хоць бы ба кі све-
ту па на ва коль ных пры кме тах, каб зболь ша га 
за ры ен та вац ца. Не ду маю, што ў іх шмат шан-
цаў хут ка вый сці з сі ту а цыі пе ра мож ца мі.

У Ра сіі зу сім ня даў на на раз гляд пар ла мен-
та ры яў быў уне се ны за ко на пра ект за ба ро ны 
ка ры стан ня са цы яль ны мі сет ка мі для дзя цей, 
якім ме ней за 14 га доў. Іні цы я ты ва, без умоў на, 
па мыл ко вая: з ад на го бо ку, дзе ці стра цяць до-
ступ да вя лі ка га аб' ёму ка рыс най ін фар ма цыі, 
а з дру го га, бу дуць ада рва ны мі ад гра мад ства, 
вя лі кая част ка ста сун каў у якім ад бы ва ец ца 
ме на ві та праз та кія сэр ві сы. Тым не менш пэў-
нае ра цы я наль нае зер не ў гэ тай ідэі знай сці 
мож на — дзе цям са праў ды вар та на гад ваць, 
што акра мя вір ту аль на га све ту іс нуе рэ аль-
ны, са сва і мі пра ві ла мі і за ко на мі. Да рэ чы, 
ра біць гэ та мож на ў тым лі ку і пры да па мо зе 
но вых тэх на ло гій — на смарт фо нах ця пер ха-
пае раз ві ва ю чых пра грам, а ў Шве цыі гуль ню 
Mіnecraft (сі му ля тар вы жы ван ня, у якім гуль цу 
трэ ба атрым лі ваць прад ме ты з роз на га кштал ту 
рэ сур саў) не каль кі га доў та му ўвя лі ў аба вяз-
ко вую на ву чаль ную пра гра му ад ной са школ. 
Та му, як той ка заў, на га джэт спа дзя вай ся, але 
і сам ста рай ся.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by

Атры маць кі шэн ныя гро шы мож на 
не толь кі за доб рыя ад зна кі. 
Служ ба за ня тас ці га то ва да па маг чы 
школь ні кам знай сці пад пра цоў ку 
і на пе ры яд лет ніх ка ні кул, і пад час 
на ву чаль на га го да. На які за ро бак 
мо жа раз ліч ваць пад ле так? 
І коль кі га дзін па ві нен доў жыц ца 
яго пра цоў ны дзень?

Сё ле та ста ліч ная служ ба за ня тас ці пла-
нуе ўлад ка ваць на ча со выя ра бо ты 
больш за ча ты ры ты ся чы пад лет каў. 
На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 
за ня тас ці на сель ніц тва ка мі тэ та па 
пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба-
ро не Мін гар вы кан ка ма Вік то рыя 
УСО ВІЧ рас каз вае, што на ву чэн цы 
мо гуць за няц ца пры бі ран нем тэ ры-
то рыі, азе ля нен нем го ра да, ра монт-
на-бу даў ні чы мі ра бо та мі, афарм лен-
нем па мяш кан няў. Уся го пла ну ец ца 
за клю чыць да га во ры больш чым 
са 180 аб' ек та мі. Гэ та шко лы, ка му-
наль ныя прад пры ем ствы, цэнт ры 
па за школь най ра бо ты з мо лад дзю. 
Са мае па пу ляр нае мес ца пра цы ў 
са міх пад лет каў — заа парк. Там на-
ву чэн цам да вя ра юць да гля даць жы-
вёл і на рых тоў ваць кар мы.

Коль кі ж мож на за ра біць? Апла та 
вы лі ча ец ца ў ад па вед нас ці з мі ні-
маль ным за роб кам (на сён ня гэ та 
265 руб лёў) і за ле жыць ад коль-

кас ці фак тыч на ад пра ца ва ных га дзін. Так, 
ка лі пад ле так пра ца ваў па буд ных днях па 
дзве га дзі ны, то за ме сяц ён атры мае кры ху 
больш за 66 руб лёў. Гэ та што да ты чыц ца 
ра бот, ар га ні за цыя якіх фі нан су ец ца з бюд-
жэ ту ў рам ках пра гра мы ча со вай за ня тас ці 
(на прык лад, доб ра ўпа рад ка ван не школь най 
тэ ры то рыі). Ка лі ж улад ка вац ца на ва кан-
сію, якую аплач вае най маль нік (мый шчы кам 
по су ду, уклад чы кам, кам плек тоў шчы кам), 
мож на за ра біць і ўдвая больш.

Па за ко не не паў на лет ніх хлап цоў і дзяў-
чат нель га пры цяг ваць да цяж кіх і нач ных 
ра бот, пра цы ў шкод ных умо вах. У ву чэб ны 
час школь ні кі ад 14 да 16 га доў мо гуць пра-
ца ваць у буд ны дзень мак сі мум 2 га дзі ны 
18 хві лін, ва ўзрос це ад 16 да 18 га доў — тры 
з па ло вай га дзі ны. На лет ніх ка ні ку лах ра-
бо чая зме на па він на доў жыц ца не больш за 
4 га дзі ны 36 хві лін і 7 га дзін ад па вед на.

Знай сці пад пра цоў ку пад лет кі мо гуць і са-
ма стой на — у Агуль на рэс пуб лі кан скім бан-

ку ва кан сій ці на сай це га рад ско га 
ка мі тэ та ў раз дзе ле з ча со вы мі ра-
бо та мі. Вік то рыя Усо віч на гад вае: 
перш чым шчы ра ваць, трэ ба за-
клю чыць з най маль ні кам пра цоў ны 
да га вор, каб у вы ні ку не за стац ца 
без гро шай.

Да рэ чы, школь ні кам да 16 га-
доў для ўлад ка ван ня, акра мя стан-
дарт ных да ку мен таў (паш пар та, 
ме ды цын скай да вед кі, да вед кі 
з на ву чаль най уста но вы) па трэб-
на яшчэ і пісь мо вая зго да ад на го 
з баць коў.

Ад мет на, што з кож ным го дам ах-
вот ных за ра біць у воль ны ад уро каў 
час ста но віц ца больш. Ка лі ў 2015-м 
з да па мо гай ста ліч най служ бы за-
ня тас ці ча со вую пад пра цоў ку атры-
ма лі 2,6 ты ся чы пад лет каў, то ле-
тась — амаль 4,3 ты ся чы.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

Ла гер за го ра дам, 
зме на ча ка ная...

Ка ля 66,2 ты ся чы юных мін чан ад пач нуць на лет ніх ка ні-
ку лах у дзі ця чых азда раў лен чых ла ге рах.

Па ін фар ма цыі Мінск ага га рад ско га ўпраў лен ня Рэс пуб лі кан-
ска га цэнт ра па азда раў лен ні і са на тор на-ку рорт ным ля чэн ні 
на сель ніц тва, у ла ге рах з круг ла су тач ным зна хо джан нем ад пач-
нуць 38,3 ты ся чы дзя цей (з іх у 9-дзён ных па ла тач ных ла ге рах — 
7 ты сяч) і ка ля 27,9 ты ся чы хлоп чы каў і дзяў ча так — у ла ге рах з 
дзён ным зна хо джан нем. Гэ тым ле там бу дуць пра ца ваць 32 ста-
цы я нар ныя за га рад ныя азда раў лен чыя ла ге ры, звыш 400 ла ге раў 
з дзён ным зна хо джан нем і 200 па ла тач ных і про філь ных ла ге раў. 
Ра бо та ла ге раў з круг ла су тач ным зна хо джан нем бу дзе ар га ні за-
ва на ў на ступ ных рэ жы мах: тры ла ге ры — у пяць змен, 27 ла ге-
раў — у ча ты ры зме ны і два ла ге ры — у тры зме ны. Пра цяг ласць 
змен скла дае ад 18 да 21 дня. Асаб лі вую ўва гу, як і ў па пя рэд нія 
га ды, удзе ляць азда раў лен ню дзя цей-ін ва лі даў, дзя цей-сі рот, дзя-
цей, якія за ста лі ся без апе кі баць коў, з са цы яль на не бяс печ ных 
сем' яў. Акра мя та го, пла ну ец ца ар га ні за ваць больш за 50 ла ге раў 
пра цы і ад па чын ку з дзён ным і круг ла су тач ным зна хо джан нем. Імі 
бу дуць ахоп ле ны больш як 1,3 ты ся чы ста ліч ных школь ні каў.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

ЯКУЮ ВА КАН СІЮ ВЫ БРАЦЬ?
Сту дэнц кія атра ды Мін ска сё ле та пла ну ец ца за дзей ні чаць 
на 160 аб' ек тах. Па ін фар ма цыі га лоў на га ўпраў лен ня 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Мін гар вы кан ка ма, для сту дэнц кай мо ла дзі пра ду гле джа на 
больш за 7,2 ты ся чы пра цоў ных мес цаў. Ста тус га рад ской 
ма ла дзёж най бу доў лі пры свое ны цэнт ру алім пій скай 
пад рых тоў кі па мас тац кай гім нас ты цы.

У цэ лым сё ле та на ар га ні за цыю ча со вай пра цоў най за ня тас ці 
мо ла дзі бу дзе на кі ра ва на 924 ты ся чы руб лёў з дзяр жаў на га па-
за бюд жэт на га фон ду (105,8 пра цэн та да 2016 го да) і 130 ты сяч 
руб лёў з га рад ско га бюд жэ ту (138,4 пра цэн та). Сфар мі ра ва ны банк 
ва кан сій для на ву чэн цаў і сту дэн таў. Пры га рад ской ар га ні за цыі 
БРСМ па чаў ра бо ту штаб пра цоў ных спраў па пад бо ры і вы да чы 
ва кан сій для пра ца ўлад ка ван ня мо ла дзі. Ле тась сту дэн ты пра ца-
ва лі на 213 аб' ек тах, ста тус ма ла дзёж най бу доў лі пры свой ваў ся 
пра ек ту рэ кан струк цыі ста ды ё на «Ды на ма», дзе ў тым лі ку пра ца-
ваў між на род ны бе ла рус ка-ра сій ска-ўкра ін скі бу даў ні чы сту дэнц кі 
атрад. Уся го бы ло сфар мі ра ва на 203 бу даў ні чыя, 21 сель ска гас-
па дар чы, 84 пе да га гіч ныя, 34 эка ла гіч ныя і 420 сэр віс ных атра даў. 
У па раў на нні з 2015 го дам коль касць пра ца ўлад ка ва най мо ла дзі 
ўзрас ла на 46,5 пра цэн та.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Дні мо ла дзі гэ тай кра і ны прай шлі 
ў Бе ла ру сі. Цэнт раль най су стрэ чай 
на сы ча най пра гра мы зна хо джан ня 
азер бай джан скай дэ ле га цыі на на-
шай зям лі ста ла су стрэ ча з мі ніст-
рам аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Іга рам КАР ПЕН КАМ.

— Па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Азер бай-
джан скай Рэс пуб лі кай тра ды цый на склад ва-
юц ца цёп лыя ад но сі ны. Яр кае па цвяр джэн не 
та му — пра вя дзен не Дзён мо ла дзі дзвюх 
кра ін, якія ста лі са праўд ным свя там сяб роў-
ства і ўза е ма ра зу мен ня, — пад крэс ліў Ігар 
Кар пен ка. — Для нас, як, упэў не ны, і для 
Азер бай джа на, пы тан ні дзяр жаў най ма ла-
дзёж най па лі ты кі заў сё ды бу дуць вель мі 
важ ны мі, та му што кож ная дзяр жа ва за-
дум ва ец ца над тым, у якім на прам ку бу дзе 
да лей раз ві вац ца гра мад ства, якой бу дзе яго 
са цы яль на-эка на міч ная ма дэль.

Па сло вах Іга ра Кар пен кі, у Бе ла ру сі сён-
ня на за па ша ны ба га ты во пыт дзей нас ці сту-
дэнц кіх атра даў, якім мы га то вы дзя ліц ца з 

ка ле га мі, і мы га то вы 
пры няць сту дэнц кую 
мо ладзь Азер бай джа-
на ў на шых студ ат ра-
дах.

Пад час дыя ло гу з 
мі ніст рам аду ка цыі 
аб мяр коў ва лі ся пы-
тан ні на ву чан ня гра-
ма дзян дзвюх дзяр-
жаў, су мес на га пры-
знан ня да ку мен таў аб 
аду ка цыі, уза е ма дзе ян ня сту дэн таў дзвюх 
кра ін у сфе ры на ву кі, сіс тэ ма гран таў, удзел 
мо ла дзі ў пры няц ці ра шэн няў у сфе ры ма-
ла дзёж най па лі ты кі. Бе ла рус кіх сту дэн таў 
ці ка віў так са ма во пыт пад рых тоў кі азер-
бай джан скіх спар тыў ных ва лан цё раў да 
пер шых Еў ра пей скіх гуль няў, якія прай шлі 
ў Ба ку ў 2015 го дзе. На ступ ныя гуль ні, як 
вя до ма, прой дуць у 2018 го дзе ў Бе ла ру сі.

На сён няш ні дзень па між уста но ва мі 
вы шэй шай аду ка цыі дзвюх кра ін ужо за-
клю ча ны і рэа лі зоў ва юц ца 19 між на род ных 

да га во раў, у рам ках якіх ажыц цяў ля юц ца 
су мес ныя на ву ко выя, пе да га гіч ныя і аду-
ка цый ныя пра ек ты. Важ най па дзе яй ста ла 
ўклю чэн не ў 2012 го дзе ча ты рох вя ду чых 
бе ла рус кіх ВНУ ў Дзярж пра гра му на ву чан-
ня азер бай джан скай мо ла дзі за мя жой. 
Рас пра ца ва ны пра ект ства рэн ня ў Азер-
бай джа не рэ сурс ных цэнт раў па чат ко вай 
пра фе сій най аду ка цыі бу даў ні ча га і ма шы-
на бу даў ні ча га про фі ляў.

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

Дзе цям вар та 
на гад ваць, 
што акра мя 
вір ту аль на га све ту 
іс нуе рэ аль ны, 
са сва і мі пра ві ла мі 
і за ко на мі.

ПАС ЛЯ ЎРО КАЎ — 
У ЗАА ПАРК

Дзе школь ні ку 
за ра біць 

на ма ро жа нае?

Пра цоў ны се местрПра цоў ны се местр Эх, хут чэй бы ле та!Эх, хут чэй бы ле та!

Ня бач ныя мас тыНя бач ныя мас ты

Мац не юць су вя зі 
з Азер бай джа нам


