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ВАШ 
МА БІЛЬ НЫ 
ТРЭ НЕР

Ба дай, па ло ву дня мы пра во дзім «у 
тэ ле фо не». Гу ля ем, пе ра піс ва ем ся з 
сяб ра мі, чы та ем на ві ны. Ча му б не да-
поў ніць гэ ты спіс за ня тка мі спор там? З 
да па мо гай ма біль ных пра грам мож на 
скла даць план трэ ні ро вак і са чыць за 
хар ча ван нем. Мно гія з пра грам бяс плат-
ныя. Пра не ка то рыя рас ка жу з аса біс-
та га до све ду ў сён няш няй руб ры цы.

Вя до мае пра ві ла: ка лі не хо чаш таў-
сцець, трэ ба рас хо да ваць энер гіі столь кі ж, 
коль кі атрым лі ва еш з ежай. Я, на прык лад, 
ча сам пад ліч ваю ка ло рыі праз пра гра му 
MyFіtnessPal. Пры рэ гіст ра цыі ўво дзі це свае 
рост, ва гу, па зна ча е це, які лад жыц ця ве-
дзя це (ма ла ру хо мы ці ак тыў ны), і вы бі ра е це 
мэ ту — на прык лад, па ху дзець на не каль кі 
кі ла гра маў. Пра гра ма са ма раз лі чыць ва шу 
дзён ную па трэ бу ў ка ло ры ях. Усё, што за-
ста ец ца вам, — за піс ваць, што з'е лі ця гам 
дня. MyFіtnessPal ацэнь вае ка ла рый насць 
не толь кі асоб ных пра дук таў (ба на наў, ры су), 
але і страў: су поў, кат лет, пю рэ (пры бліз на, 
вя до ма). Плюс, што вель мі важ на, пад ліч-
вае, коль кі бял коў, тлу шчаў і вуг ля во даў вы 
ўжы лі: ба ланс па жыў ных рэ чы ваў трэ ба за-
хоў ваць, каб быў доб ры ме та ба лізм. (Ка лі 
ля но та га та ваць і я ду маю, ці не з'ес ці на 
вя чэ ру па ру бу тэрб ро даў, ад ра зу ўспа мі наю 
гэ ту таб лі цу.) Вя лі кія ліч бы на эк ра не на гад-
ва юць, коль кі яшчэ ка ло рый сён ня да зва ля-
ец ца атры маць.

З да па мо гай гэ тай пра гра мы мож на так-
са ма раз лі чыць, коль кі энер гіі за трач ва ец ца 
на трэ ні роў ку. І да зво ліць са бе ў якас ці кам-
пен са цыі... пі ра жок. Жар тую: ка лі я ба чу, што 
пад час сі ла вых прак ты ка ван няў «спа лі ла» 
ка ло рый не так шмат, як ха це ла ся б, ліш ні 
раз ду маю, ці вар та ўсё пса ваць ду шэў ным 
па ры вам да са лод ка га.

Ама та рам бе гу і ве ла за ез даў бу дзе ка-
рыс ная пра гра ма Runtastіc. Пад час пра беж кі 
яна па ве дам ляе, коль кі кі ла мет раў вы пе-
ра адо ле лі, з якой хут ка сцю (пе ра мя шчэн ні 
асоч ва юц ца праз GPS). Тут жа мож на да-
даць му зы ку. А ста тыс ты ка па каз вае, яко-
га пра грэ су вы да сяг ну лі са сва ёй пер шай 
трэ ні роў кі. Каб бы ло ці ка вей, стаў це пе рад 
са бой пэў ныя мэ ты (на прык лад, пе ра адо лець 
10 кі ла мет раў за га дзі ну) ці спра буй це бе гаць 
з пе ра мен най хут ка сцю.

Тым, ка му больш да спа до бы фіт нес, як 
мне, раю пра гра му Nіke+ Traіnіng Club. Яна 
пра па нуе трэ ні роў кі (пра цяг лас цю ад 5 да 
45 хві лін) у за леж нас ці ад та го, што вы хо ча це 
раз віць: сі лу, вы нос лі васць ці гнут касць. Пры 
вы ба ры ві дэа бач на, які ін вен тар па трэб ны. 
Ка лі ў вас до ма ня ма ні ган тэ ляў, ні мя ча для 
фіт бо ла, не страш на: у пра гра ме ёсць шмат 
ва ры ян таў трэ ні ро вак, дзе пра цу еш толь кі з 
улас най ва гай. У апі сан ні ві дэа зной дзе це 
так са ма ін фар ма цыю пра ін тэн сіў насць за-
ня ткаў і ўзро вень пад рых тоў кі, не аб ход ны 
для вы ка нан ня пэў ных прак ты ка ван няў. Гэ та 
да па мо жа вы браць най больш пры дат ны для 
вас ва ры янт. Яшчэ адзін плюс — га то выя 
пра гра мы, раз лі ча ныя на не каль кі тыд няў.

Мне аса біс та па да ба ец ца, што па ра лель на 
мож на слу хаць свой плэй ліст: ка лі ін струк тар 
тлу ма чыць тэх ні ку прак ты ка ван ня, му зы ка 
аў та ма тыч на ро біц ца ці шэй шай, і ты ні чо га 
не ўпус ка еш.

Ка лі Nіke+ Traіnіng Club раз лі ча ны на дзяў-
чат, то на ступ ная пра гра ма больш спа да ба-
ец ца хлоп цам (але гэ та не зна чыць, што яна 
ка рыс ная толь кі для муж чын скай аў ды то-
рыі). Я за раз ка жу пра пра гра му Jefіt. У ёй 
са бра на больш за 1300 (!) прак ты ка ван няў 
роз най скла да нас ці (ма ра, для тых, хто, як 
і я, не лю біць кож ны раз ра біць ад но і тое 
ж). Яны раз бі ты па ка тэ го ры ях — бі цэп сы, 
прэс, кар дыя і гэ так да лей, та му са ма стой на 
склас ці трэ ні роў ку з улі кам та го, якія цяг лі-
цы вам ха це ла ся б пра пра ца ваць, не скла да-
на. Шмат прак ты ка ван няў на трэ на жо рах з 
пад ра бяз ным тлу ма чэн нем тэх ні кі — бу дзе 
ка рыс на тым, хто на быў аба не мент у за лу. 
Адзі ны мі нус — анг лій ская мо ва пра гра мы. 
Але, па-пер шае, як вы кон ваць прак ты ка ван-
ні, зра зу ме ла і па кар цін ках, а па-дру гое, за-
сво іць не каль кі анг лій скіх слоў і па ра лель на 
з це лам па трэ ні ра ваць мозг так са ма бу дзе 
не ліш нім.

Ця пер усё, што вам трэ ба, каб па чаць 
зай мац ца спор там, — прос та ўклю чыць тэ-
ле фон.
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Гра мад ская дум каГра мад ская дум ка

У да сле да ван ні пры ня лі ўдзел 
1,2 ты ся чы ма ла дых лю дзей ва 
ўзрос це ад 16 да 31 го да, якія 
пра жы ва юць у га ра дах і сель-
скай мяс цо вас ці. Рэ спан дэн там 
бы лі пра па на ва ны пы тан ні, якія 
ацэнь ва юць іх ак тыў насць у на ву-
ко вай сфе ры, вы зна ча юць ко ла 
ці ка вых для мо ла дзі на ву ко вых 
тэм, вы мя ра юць уз ро вень пра ін-

фар ма ва нас ці аб на ву ко вых да-
сяг нен нях і ін шыя.

У ся рэд нім свой уз ро вень да-
свед ча нас ці ў бе ла рус кай на ву цы, 
на ву ко вых дзея чах і апош ніх на-
ву ко вых да сяг нен нях рэ спан дэн-
ты ацэнь ва юць на 4 ба лы з 10. 
Ня гле дзя чы на гэ та, боль шасць 
рэ спан дэн таў па ве да мі лі, што на-
ву кай і на ву ко вы мі да сяг нен ня мі 

яны ўсё ж та кі ці ка вяц ца. Па пу-
ляр ны мі кры ні ца мі на ву ко вай ін-
фар ма цыі для мо ла дзі з'яў ля юц ца 
на ву ко выя і на ву ко ва-па пу ляр ныя 
сай ты і бло гі, а так са ма гру пы і 
су пол кі ў са цы яль ных сет ках, 
пры све ча ныя на ву цы. Аб кар' е-
ры на ву коў ца за дум ва ец ца 21% 
рэ спан дэн таў. Ко ла сфер, у якіх 
яны ха це лі б пра ца ваць, уклю чае 
ка ля 40 роз ных про фі ляў, са мыя 
па пу ляр ныя — ме ды цы на і вы ву-
чэн не кос ма су. Рэ спан дэн ты лі-
чаць пра фе сію ву чо на га больш 
прэ стыж най, чым пра фе сіі ўра ча, 

ін жы не ра, юрыс та, бух гал та ра, 
ку ха ра, на стаў ні ка, мар ке то ла-
га або жур на ліс та. Пры гэ тым 
у сту пе ні прэ стыж нас ці ву чо ны 
прай грае ІT-рас пра цоў шчы ку, пі-
ло ту і ва ен на слу жа ча му. Пы тан ні, 
якія за кра на юц ца ў да сле да ван-
ні, вель мі ак ту аль ныя, па коль кі 
ама ла джэн не кад раў і перс пек-
ты вы раз віц ця на ву ко вай га лі ны 
на пра мую за ле жаць ад стаў лен ня 
ма ла до га па ка лен ня да на ву ко-
вай дзей нас ці.

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

Да рэ чы, ін шы пе ра мож ца аб лас но га эта пу 
кон кур су, гэ тым ра зам з Мін шчы ны, пра па нуе 
на раз гляд жу ры ані ма цый ную кам п'ю тар-
ную гуль ню з па доб най наз вай — «У Са юз з 
сяб ра мі» («Ха чу ў БРСМ»). Яе рас пра ца ваў 
пе да гог да дат ко вай аду ка цыі сма ля віц кай 
ся рэд няй шко лы №2 Мак сім Бу ра коў. У гуль ні 
мож на ўя віць ся бе ва лан цё рам з «Доб ра га 
Сэр ца», пры няць удзел у кон кур се «100 ідэй 
для Бе ла ру сі». Аў тар лі чыць, што яго пра ект 
за ці ка віць і пры цяг не юна коў і дзяў чат у ма-
ла дзёж ны са юз.

Уво гу ле бы ло б дзіў на, каб у час га джэ таў 
ма ла дыя і да пыт лі выя ро зу мы не ска рыс та лі-
ся маг чы мас цю да вес ці іх «да тол ку». І та кіх 
пра па ноў ад пе ра мож цаў аб лас ных і мінск ага 
га рад ско га эта паў са праў ды вель мі шмат. Пра-
ект ма біль най пра гра мы для шко лы School 201, 
якая да зво ліць быць у кур се на він, рас кла ду 
ўро каў і ін шай ка рыс най ін фар ма цыі, прэ зен-
туе на стаў нік ін фар ма ты кі ста ліч най ся рэд няй 
шко лы №201 Сяр гей Мі нец, а ка ман да эка-
на міч на га ад дзя лен ня Ка ле джа біз не су і пра-
ва з Мін ска — ма біль ную пра гра му «Кар ма». 
Апош ні пра ект, сцвяр джа юць аў та ры, не мае 
ана ла гаў ні ў нас, ні ў ін шых кра і нах. У чым 
яго ак ту аль насць? Сён ня ўсе гра мад скія ар га-
ні за цыі ма юць па трэ бу ў адзі най сіс тэ ме пры-
цяг нен ня ва лан цё раў, што і за клі ка на зра біць 
па мя нё ная пра гра ма. Пе ра мож ца брэсц ка га 
аб лас но га эта пу кон кур су «100 ідэй для Бе ла-
ру сі» сту дэнт Па лес ка га дзяр жаў на га ўні вер-
сі тэ та Ва сіль Мар чук з чэр ве ня мі ну ла га го да 
рас пра цоў вае ма біль ную пра гра му для па ку пак 
і пла ця жоў ан лайн «PhoenіxPay». Пры яе да па-
мо зе мож на бу дзе пла ціць, бра ні ра ваць та ва ры 
і па слу гі, са чыць за сва і мі вы дат ка мі і вы дат ка-
мі сям'і. «Для біз не су гэ та яшчэ і маг чы масць 
пры цяг нен ня і ўтры ман ня клі ен таў», ко рат ка 
ха рак та ры зуе сваю рас пра цоў ку аў тар.

Даб ра чын насць, ва лан цёр ства сён ня, на 
шчас це, зна хо дзяць мес ца ў сэр цах і ду шах 
вель мі мно гіх ма ла дых лю дзей. Не дзі ва, што 
ме на ві та ў гэ тых кі рун ках мно гія ўдзель ні кі 
кон кур су ства ра лі свае пра ек ты. На прык лад, 
сту дэнт ка Мінск ага дзяр жаў на га лінг віс тыч-
на га ўні вер сі тэ та Ган на Ра гін ская пра па нуе 
ўва зе жу ры свой — ва лан цёр скі тэ атр пан-
та мі мы «Мі мы спя ша юц ца на да па мо гу». Ён 
за дум ваў ся спе цы яль на для дзя цей з па ру-
шэн нем слы ху, для якіх звы чай ныя за ба вы 
не да ступ ныя ў поў най ме ры. «Гэ ты пра ект 
да па мо жа ім да лу чыц ца да но вых ві даў мас-
тац тва, да ве дац ца пра неш та но вае, а так-
са ма па спры яе пе ра адо лен ню са рам лі вас ці 
і ня ўпэў не нас ці ў са бе, па вы сіць іх жыц цё вы 
то нус», — лі чыць Ган на.

А сту дэнт кі фа куль тэ та эка но мі кі і пра ва 
Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
А.А. Ку ля шо ва Вік то рыя За ло гі на і На стас-
ся Фя до сен ка ра зам са сва ім на ву ко вым 
кі раў ні ком рас пра ца ва лі даб ра чын ны са цы-
яль ны пра ект з фі нан са ва-эка на міч най вы-
га дай «Сон ца ў ру ках». Яго мэ тай з'яў ля ец ца 
«ка мер цы я лі за цыя вы ра баў руч ной ра бо ты 
са цы яль на не аба ро не ных ка тэ го рый гра ма-
дзян, а ме на ві та вы ха ван цаў дзі ця чых да моў 
і лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі». 
Пра ект дасць маж лі васць за раб ляць ім гро-
шы праз ін тэр нэт-кра му, а так са ма за меж ныя 
ін тэр нэт-пля цоў кі і аў кцы ё ны. Ву ча ні ца Круп-
скай ся рэд няй шко лы Але ся Ва ла сач пра вя ла 
са праўд ную да след чыц кую ра бо ту па ад наў-
лен ні рэ цэп та хле ба ва ен ных ча соў. Асноў-
най мэ тай яе пра ек та «Хлеб жыц ця — Хлеб 
Пе ра мо гі» з'яў ля ец ца вы ха ван не бе раж лі ва га 
стаў лен ня да хле ба і па чуц ця ўдзяч нас ці ўсім 
удзель ні кам і ві да воч цам ва ен ных па дзей.

Яшчэ ад на да во лі вя лі кая част ка аў тар скіх 
рас пра цо вак прад стаў ні коў па ка лен ня ХХІ 
пры све ча на рэ чам да во лі ўты лі тар ным і ра-
зам з тым ка рыс ным у мно гіх сфе рах. Ву чань 
уз дзен скай ся рэд няй шко лы №1 Ар цём Но ві-
каў стаў пе ра мож цам мінск ага аб лас но га эта-
пу кон кур су з пра ек там «Мі ні-свід ра валь ны 
на столь ны ста нок». Апош ні пры зна ча ны для 
свід ра ван ня ад ту лін ма лень ка га дыя мет ра і 
па ды дзе, на дум ку аў та ра, для вы ра бу дру-
ка ва ных плат, ста не ўво гу ле са праўд най зна-
ход кай для ра дыё ама та раў. «Віб ра стол для 
вы ра бу тра ту ар най пліт кі» пра па ну юць ува зе 
жу ры пе ра мож цы мінск ага аб лас но га эта пу 
кон кур су — пе да гог да дат ко вай аду ка цыі Ба-
ры саў ска га дзяр жаў на га ка ле джа Ва ле рый 
Па цы на з на ву чэн цам гэ тай жа на ву чаль най 
уста но вы Ула дзі сла вам Тыш ке ві чам. Асаб лі-
вас цю віб ра ста ла з'яў ля ец ца аў та ма тыч ная 
вы груз ка з фор маў бе тон ных вы ра баў у ад-
роз нен не ад пра мыс ло вых ана ла гаў.

Сту дэнт кі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та транс пар ту Воль га Па хва ла ва, На-
стас ся Та лан та ва і Іван Ру да коў пра па ну юць 
свой пра ект «З'еш мя не». Аў та ры ка жуць, што 

ад мет ная ры са стар та па кры ец ца ва ўні каль-
нас ці і на віз не ідэі для на шай кра і ны. У за-
ход ніх кра і нах вы твор часць ядо ма га по су ду 
ўжо даў но іс нуе, а для Бе ла ру сі яна па куль у 
на ві ну, асаб лі ва ка лі га ва рыць пра пра мыс ло-
выя маш та бы. Сту дэн ты ка жуць, што іх фір ма 
бу дзе спе цы я лі за вац ца на вы пус ку ядо мых па-
су дзін, якія яны збі ра юц ца па стаў ляць у ка вяр-
ні і рэ ста ра ны. Пла ну юць ар га ні за ваць на ват 
да стаў ку на дом, каб гас па ды ні маг лі здзі віць і 
па ра да ваць сва іх гас цей. Ядо мы по суд, які мо-
жа за мя ніць ад на ра зо вы плас ты ка вы, — гэ та, 
апроч ін ша га, яшчэ і эка ла гіч ны ас пект, што 
да зво ліць зра біць го рад больш чыс тым, да во-
дзяць аў та ры стар та па. Пра ект «Кам плект па-
сцель най бя ліз ны «Кам форт» да па мог стаць 
пе ра мож цам ма гі лёў ска га аб лас но га эта пу 
кон кур су «100 ідэй для Бе ла ру сі» на ву чэн цы 
фі лі яла БНТУ — Баб руй ска га дзяр жаў на га аў-
та транс парт на га ка ле джа Тац ця не Кур ло віч. 
Кам плект бя ліз ны вы гля дае ары гі наль на, ка лі 
не ска заць больш. На прас ці не зна хо дзяц ца... 
кі шэ ні для ма біль на га тэ ле фо на, план шэ та 
і ін шых рэ чаў. «Прак тыч насць яшчэ і ў тым, 
што ў пад коў дра ні ку ёсць ад ту лі ны для рук. 
Гэ та да па мо жа з за да валь нен нем зай мац ца 
сва і мі лю бі мы мі спра ва мі ў цяп ле і ўтуль нас-
ці», — прэ зен туе сваю ідэю Тац ця на. Аў та рка 
пра ек та пра па нуе апроч та го вы ка рыс тоў ваць 
для вы ра бу кам плек та па сцель най бя ліз ны 
тка ні ну з ма люн кам... кла ві я ту ры. Дзяў чы на 
ба чыць сваю за ду му ўва соб ле най у се рый ную 
вы твор часць на ай чын ных прад пры ем ствах, 
па коль кі ана ла гаў, якія шы лі ся б пра мыс ло-
вым спо са бам, у кра і не ня ма.

Гэ та толь кі зу сім не вя лі кая част ка пра ек таў, 
якія бу дуць прад стаў ле ны сё ле та пад час фі на-
лу рэс пуб лі кан ска га ма ла дзёж на га кон кур су 
«100 ідэй для Бе ла ру сі», што ўжо не пер шы 
год пра во дзіць БРСМ. А чым яшчэ здзі вяць жу-
ры, гле да чоў і чы та чоў ма ла дыя і крэ а тыў ныя 
ро зу мы? Уся го ў фі на ле бу дуць удзель ні чаць 
119 пра ек таў з усёй кра і ны. Па ча ка ем, да пад-
вя дзен ня вы ні каў гэ та га ад мыс ло ва га твор ча га 
спа бор ніц тва за ста ло ся зу сім ня шмат ча су...

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

ВУ ЧО НЫ — ГЭ ТА ПРЭ СТЫЖ НА

Як стаць 
пер шым сак ра та ром... БРСМ?

Ідэі ма ла дыхІдэі ма ла дых

або Што та кое 
«Сон ца ў ру ках»

Ды прос та! Да стат ко ва ска рыс тац ца 
ма біль най гуль ня вой пра гра май «Мой 
БРСМ», якую пра да ста віць у фі на ле 
рэс пуб лі кан ска га ма ла дзёж на га 
кон кур су «100 ідэй для Бе ла ру сі» 
адзін з пе ра мож цаў го мель ска га 
аб лас но га эта пу ву чань жло бін скай 
ся рэд няй шко лы №10 Рэ нат 
Та хаў тдзі наў. Сут насць гуль ні ў тым, 
што ка рыс таль нік «га дуе» га лоў на га 
ге роя з прос та га чле на ма ла дзёж най 
ар га ні за цыі ў яе кі раў ні ка, 
вы кон ва ю чы роз ныя за дан ні па тэ ме 
«БРСМ». Праў да, апош нія ў хлоп ца 
па куль яшчэ ў рас пра цоў цы.

На ву кай і на ву ко вы мі да сяг нен ня мі ці ка вяц ца 
65% рэ спан дэн таў з лі ку мо ла дзі. Пра гэ та свед чаць вы ні кі 
рэс пуб лі кан ска га апы тан ня ся род мо ла дзі, пра ве дзе на га 
Ма ла дзёж най ла ба ра то ры яй са цы я ла гіч ных да сле да ван няў 
ЦК БРСМ на пя рэ дад ні Дня бе ла рус кай на ву кі.


