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ГА ДЗІ НА ЗА МЕСТ ДЗВЮХ
Але спа чат ку кры ху за меж на га до све-

ду. У шэ ра гу кра ін вы ву чэн не ін фар ма ты кі, 

уклю ча ю чы асно вы пра гра ма ван ня, ста лі 

пе ра но сіць у па чат ко вую шко лу. Гэ тым шля-

хам пай шлі, на прык лад, Анг лія, Паўд нё вая 

Ка рэя і Япо нія. У су сед няй Укра і не вы ву-

чэн не ін фар ма ты кі ця пер рас па чы на ец ца з 

дру го га кла са. У Ра сіі за кошт рэ гі я наль на га 

кам па не нта ўво дзіць ін фар ма ты ку мож на 

хоць з пер ша га кла са. А, на прык лад, у асоб-

ных шта тах ЗША ін фар ма ты ка ўво гу ле не 

з'яў ля ец ца аба вяз ко вым прад ме там у шко-

ле. Спрэч кі ва кол гэ тай школь най дыс цып-

лі ны не сці ха юць. Шмат пры хіль ні каў ёсць 

у ідэі больш ран ня га вы ву чэн ня ін фар ма-

ты кі (хоць бы з дру го га кла са). Ра зам з тым 

да стат ко ва вя лі кая коль касць іх апа не нтаў 

лі чаць, што ў шко ле ўво гу ле не па трэб ны 

асоб ны прад мет «Ін фар ма ты ка». Усё, што 

да ты чыц ца апра цоў кі ін фар ма цыі (ска жам, 

як на пі саць тэкст ці зра біць прэ зен та цыю), 

па він на вы кла дац ца дзе цям на ін шых уро-

ках. На прык лад, у Эс то ніі, якая лі чыц ца 

ад ной з са мых «пра су ну тых» у ліч ба вым 

пла не кра ін у Еў ро пе, асоб на га прад ме та 

«Ін фар ма ты ка» ня ма: яна ін тэ гра ва ная ва 

ўсе ву чэб ныя прад ме ты.

— Мой стаж вы кла дан ня ін фар ма ты кі 

скла дае 28 га доў, і я ма гу па раў наць, як яна 

раз ві ва ла ся, якой яна бы ла і якой ста ла, — 

раз ва жае Ве ра ні ка ЛАК ЦІ НА, на стаў ні ца 

з ві цеб скай гім на зіі № 8, якая пад рых та-

ва ла шмат лі кіх пе ра мож цаў рэс пуб лі кан скіх 

і між на род ных алім пі яд па гэ тай дыс цып лі-

не. — Шчы ра ка жу, я на сталь гі рую па тых 

ча сах, ка лі ў нас бы ло про філь нае вы ву чэн-

не ін фар ма ты кі і дзве га дзі ны ін фар ма ты кі 

ў ты дзень, а не ад на, як ця пер. Сён ня мы 

вы ву ча ем два кі рун кі: ін фар ма цый ныя тэх-

на ло гіі і пра гра ма ван не. Так, у нас па шы ры-

ла ся вы ву чэн не ін фар ма цый ных тэх на ло гій, 

але мы зву зі лі ся ў пла не ал га рыт мі за цыі і 

пра гра ма ван ня. Я пра цую ў гім на зіі і ба чу, 

якія вя лі кія цяж кас ці ўзні ка юць у дзя цей пры 

вы ву чэн ні дру го га кі рун ку. За вы дзе ле ныя 

га дзі ны асво іць пра гра ма ван не ў поў най 

сту пе ні вель мі скла да на.

Ця пе раш нюю сфе ру ІТ па ды ма юць тыя 

на шы дзе ці, якіх мы вы пус ці лі дзе сяць га-

доў та му — у 2008 го дзе, ка лі скон чы ла ся 

про філь ная ін фар ма ты ка. Яны ста яць за раз 

каля штур ва ла. А што нас ча кае да лей, хут-

ка да ве да ем ся...

— Я ад пра ца ваў у ІТ-га лі не 18 га доў, быў 

пра гра міс там, зай маў ся кі ра ван нем пра ек-

та мі і доб ра ве даю, якія спе цы я ліс ты там 

па тра бу юц ца, — ка жа ды рэк тар Аса цы я-

цыі «Аду ка цыя для бу ду чы ні» Аляк сандр 

ХО МІЧ. — Сён ня 20 пра цэн таў тых, хто 

пра цуе ў ІТ-сфе ры, гэ та ма ла дыя лю дзі ва 

ўзрос це ад 18 да 24 га доў. Сту дэн ты пра цу-

юць ужо з дру го га і на ват з пер ша га кур са. 

І школь ная ін фар ма ты ка — гэ та фак тыч на 

той ба гаж, з якім яны пры хо дзяць у ІТ-кам-

па нію. З та го, што я на зі раю, мя не вель мі 

за сму чае тая ака ліч насць, што на ўро ках 

ін фар ма ты кі ў бе ла рус кай шко ле ву чаць 

ін стру мен там, а ін стру мен ты вель мі хут ка 

ста рэ юць, та му трэ ба пе ра гля даць па ды хо-

ды і да ваць дзе цям маг чы масць са ма стой на 

вы бі раць ін стру мен ты, з да па мо гай якіх яны 

бу дуць вы ра шаць па стаў ле ныя за да чы.

КАМ П'Ю ТАР — 
ТОЛЬ КІ ІН СТРУ МЕНТ

«Пра школь ную ін фар ма ты ку ма гу ска-

заць толь кі ад но — гэ та сум на, — кан ста туе 

Ле а нід ЛОЗ НЕР, су за сна валь нік кам па ніі 

EPAM Systems, член праў лен ня Аса цы я-

цыі «Аду ка цыя для бу ду чы ні». — Я ве-

даю гэ та ад сва іх дзя цей. Мне на ват не па-

да ба ец ца са ма наз ва прад ме та. З май го 

пунк ту гле джан ня, тое, ча му трэ ба на ву-

чаць у шко ле, па він на на зы вац ца computer 

scіence, па-на ша му неш та на кшталт «вы лі-

чаль най на ву кі», але не кам п'ю тар най, бо 

кам п'ю тар — гэ та толь кі ін стру мент: сён ня 

ён адзін, а заўт ра — ін шы. Вы ву чаць ін-

стру мен ты бес сэн соў на. Ка неш не, ка рыс на 

ве даць, што та кое лі ней ка, але ж у нас ня-

ма ў шко ле прад ме та, які вы ву чае лі ней кі і 

транс пар ці ры, а ёсць ма тэ ма ты ка, фі зі ка... 

Транс пар ці ры за гэ тыя га ды, на пэў на, так-

са ма змя ні лі ся, ад нак ка лі мы не збі ра ем-

ся пі саць ды сер та цыю аб іх эва лю цыі, то і 

мар на ваць час на іх вы ву чэн не не трэ ба. 

З пунк ту по гля ду вы лі чаль най на ву кі га лоў-

най, без умоў на, з'яў ля ец ца ал га рыт мі за цыя. 

Яе і трэ ба вы ву чаць. Мне так са ма па да ец ца 

дзіў ным, што мы спра бу ем вы най сці ней кую 

асаб лі вую ін фар ма ты ку для Бе ла ру сі.

— Трэ ба ра зу мець, з кім мы пра цу ем, для 

ча го, як гэ та ро бім, і хто пра цуе? — раз ва-

жае Аляк сандр БУДС ЛАЎ СКІ, вы клад чык 

БДУ і Мінск ага аб лас но га ін сты ту та раз-

віц ця аду ка цыі, які шмат га доў пра ца ваў 

са школь ні ка мі, стар шы ня жу ры рэс пуб-

лі кан скай алім пі я ды па ін фар ма ты цы ся-

род школьнікаў. — Ільві ная до ля сён няш няй 

школь най ін фар ма ты кі пры све ча на вы ха ван-

ню да свед ча ных ка рыс таль ні каў, а для мно гіх 

дзя цей гэ та на са мрэч сум на. Ін фар ма ты ка ў 

нас рас па чы на ец ца з шос та га кла са, у ідэа ле 

да гэ та га ўзрос ту ўсе вуч ні па він ны па ды-

сці на ад ноль ка вым уз роў ні кам п'ю тар най 

аду ка ва нас ці, а ён, на са мрэч, ва ўсіх роз ны. 

І тэх ні ка роз ная ў сем' ях, і якасць ін тэр нэ ту. 

Да та го ж у сіс тэ му аду ка цыі час та пры хо-

дзяць лю дзі, якія не змаг лі тра піць у ІТ-га лі ну, 

та му ўзро вень мно гіх школь ных пе да го гаў 

ніз кі. На стаў нік ін фар ма ты кі на ват не заў сё-

ды мо жа ўста на віць апе ра цый ную сіс тэ му 

на кам п'ю та ры. Пе да го гі, якія пра цу юць у 

шко ле, прос та ве да юць школь ны курс, а па-

він ны ве даць удвая больш. Та му для та го, 

каб пры цяг нуць у сіс тэ му аду ка цыі доб рых 

спе цы я ліс таў, трэ ба іх сты му ля ваць.

Ёсць мер ка ван не, што ў шко ле па він ны 

быць дзве ін фар ма ты кі: бытавая, на якой 

школь ні кі бу дуць прос та ву чыц ца вы ка рыс-

тоў ваць тыя тэх на ло гіі, што ўжо ёсць, і дру гі 

кі ру нак — пра гра ма ван не (ка лі мы ства ра-

ем, а не толь кі ка рыс та ем ся). Алім пі я да па 

ін фар ма ты цы — гэ та фак тыч на алім пі я да 

па пра гра ма ван ні. Так, у шко ле скла да на 

вы ха ваць паў на вар тас на га пра гра міс та, але 

зра зу мець, ці мо жа і хо ча ву чань гэ тым зай-

мац ца, і раз віць у яго пэў ныя на вы кі, мож на 

ўжо ў школь ныя га ды. Між ін шым, не ка то рыя 

пад лет кі па чы на юць за раб ляць на ўлас ных 

пра ек тах да во лі ра на. Бытавую ін фар ма ты-

ку па він ны вы ву чаць усе, а вось пра гра ма-

ван не мо жа быць кур сам па вы ба ры, але ў 

та кім вы пад ку для та го, каб па сту паць у ВНУ 

на пэў ныя спе цы яль нас ці, вы ву чэн не гэ та га 

кур са ў шко ле па він на быць аба вяз ко вым.

Па сло вах на стаў ні ка ін фар ма ты кі з Лі-

цэя БДУ, аў та ра пад руч ні каў Ан жа лі кі 

ЛА ПО (яна так са ма пад рых та ва ла шмат 

пе ра мож цаў спа бор ніц тваў па ін фар ма ты-

цы), у Мі ніс тэр ства аду ка цыі яшчэ ў 2003—

2004 га дах уно сі ла ся пра па но ва вы ву чаць 

ін фар ма ты ку ў стар шай шко ле па роз ных 

ва ры ян тах: мі ні мум — для ўсіх, а да лей да-

ваць маг чы масць вы ба ру. Ва ры я тыў ная 

част ка за ле жа ла ад про фі лю на ву чан ня: 

мер ка ва ла ся, што бу ду чыя фі ло ла гі мо гуць 

вы ву чаць гра фіч ныя рэ дак та ры і вы да вец-

кія сіс тэ мы; хі мі кі і бі ё ла гі — кам п'ю тар нае 

ма дэ ля ван не, рэ дак та ры хі міч ных фор мул; 

фі зі кі і ма тэ ма ты кі — не па срэд на пра гра-

ма ван не. Сён ня ж у бе ла рус кай шко ле ёсць 

толь кі ад на га дзі на ў ты дзень на ўсё.

КА ЛІ НЕ ЗБІ РА ЕШ СЯ 
БЫЦЬ ПРА ГРА МІС ТАМ...

Ін фар ма ты ка ў тым вы гля дзе, як яна вы-

кла да ец ца ця пер у на шых шко лах, уклю-

чае не каль кі важ ных бло каў: гэ та не толь кі 

кам п'ю тар ная асве та (атры ман не ба за вых 

ве даў пра кам п'ю тар, звес так пра апе ра-

цый ныя сіс тэ мы, на вы каў для ра бо ты з 

офіс ны мі пра гра ма мі), але і раз віц цё ло гі-

кі, ал га рыт міч на га мыс лен ня, не па срэд на 

ства рэн не кам п'ю тар ных пра грам. Да рэ чы, 

ка лі рас па ча ла ся ра бо та над но вай пра гра-

май па ін фар ма ты цы, гу ча лі пра па но вы з 

бо ку баць коў уво гу ле пры браць раз дзел 

«Ал га рыт мі за цыя і пра гра ма ван не» з кур-

са ін фар ма ты кі ў шко ле. Ар гу мент — «на шы 

дзе ці не бу дуць пра гра міс та мі». Ад ны вы-

сту па лі за ін фар ма ты ку з дзі ця ча га сад ка, 

ін шыя — за яе вы клю чэн не са школь най 

пра гра мы або, як ва ры янт, вы ву чэн не толь кі 

ў про філь ных кла сах ці на стар шай сту пе ні 

шко лы. Част ка баць коў лі чыць, што ін фар-

ма ты ка — за над та скла да ная для дзя цей 

дыс цып лі на, а ін шыя, на ад ва рот, сцвяр джа-

юць, што школь ная пра гра ма па ін фар ма-

ты цы праз мер на лёг кая.

Ан жа лі ка Ла по — адзін з аў та раў но вых 

да па мож ні каў па дыс цып лі не. Іх ад мет насць 

за клю ча ец ца ў па ра лель ным раз мя шчэн-

ні тэ а рэ тыч най і прак тыч най час так, бо ў 

кла січ ных пад руч ні ках яны раз ме шча ны 

пас ля доў на. Та кі пры ём да зва ляе па леп-

шыць ус пры ман не ма тэ ры я лу вуч ня мі. 

Для мно гіх за дан няў пад рых та ва ныя спе-

цыя ль ныя ма тэ ры я лы, якія мож на знай сці на 

пар та ле На цы я наль на га ін сты ту та аду ка цыі. 

Ужо ёсць элект рон ная пад трым ка да па мож-

ні каў для 6 і 7 кла са, а для 8 кла са яна хут ка 

з'я віц ца. Ка лі на но вую пра гра му пя рой дуць 

10 і 11 кла сы, для іх пад рых ту юць адзі ны 

да па мож нік, дзе бу дуць пры мя няц ца зу сім 

но выя па ды хо ды.

— У па пя ро вай вер сіі бу дзе ўтрым лі вац-

ца толь кі тэ о рыя — тэа рэ тыч ныя асно вы 

ін фар ма ты кі, ал га рыт мі за цыя, пра гра ма-

ван не, а ўсе ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі (ін-

стру мен ты) бу дуць у элект рон ным вы гля дзе, 

каб бы ла маг чы масць па ме ры не аб ход нас ці 

апе ра тыў на аб наў ляць гэ ты кі ру нак, — тлу-

ма чыць Ан жа лі ка Ла по.

КРЫ ТЫЧ НАЕ МЫС ЛЕН НЕ 
І КРЭ А ТЫЎ НАСЦЬ

— Ал га рыт мі за цыю мож на вы ву чаць на-

ват на драў ля ных ку бі ках, — лі чыць Ле а нід 

Лоз нер. — Мой дзе ся ці га до вы сын, які прый-

шоў са шко лы, за пы таў ся ў мя не: «Та та, а ці 

ве да еш ты ал га рытм пры га та ван ня яеч ні?» 

І рас клаў гэ ты пра цэс па апе ра цы ях: ад-

крыць ха ла дзіль нік, узяць яй кі, уклю чыць 

плі ту, па ста віць па тэль ню і гэ так да лей. 

Пра шу за ўва жыць: тут сло ва «кам п'ю тар» 

не пры сут ні чае. Ал га рыт мі за цыя — гэ та на-

ву чан не мас тац тву мыс лен ня.

— Я дзвю ма ру ка мі за аду ка цый ную 

ін фар ма ты ку. Ёсць адзін уз ро вень — не-

абходны для нар маль най ра бо ты і жыц ця 

(умен не пра ца ваць з офіс ны мі пра гра ма мі, 

ства раць прэ зен та цыі, шу каць па трэб ную 

ін фар ма цыю ў ін тэр нэ це...) і дру гі (спе цы-

фіч ныя ве ды, якія ці ка выя і па трэб ныя не 

кож на му). І ка лі б шко ла да зво ліа раз дзя ліць 

гэ тыя два ўзроў ні, гэ та быў бы вя лі кі пра-

грэс, — пад крэс лі вае Аляк сандр Хо міч. — 

Яшчэ бы ло б ня дрэн на, каб ін фар ма ты ку 

вы ву ча лі ў звяз цы з ней кі мі ін шы мі прад ме-

та мі, та му што дзе ці па він ны ба чыць су вязь 

па між ін фар ма ты кай і на ва коль ным све там 

і ўмець вы ка рыс тоў ваць яе ін стру мен ты для 

вы ра шэн ня ін шых за дач. Аб стракт ныя ве-

ды ні ко му не па трэб ныя. У ІТ цэняцца спе-

цы я ліс ты, якія ўме юць за да ваць пы тан ні, з 

раз ві тым кры тыч ным мыс лен нем, та му што 

там да во дзіц ца вы ра шаць за да чы, якія ні хто 

ра ней не вы ра шаў, і ка лі ты бу дзеш прос та 

ра біць тое, што та бе ска жуць, не пад вяр га-

ю чы су мнен ням, ні чо га не атры ма ец ца.

— Усе, на пэў на, ве да юць фра зу «Ка лі 

ты ва ло да еш ін фар ма цы яй, ты ка роль све-

ту». Але гіс то рыя з WіkіLeaks свед чыць, што 

лю бую ін фар ма цыю, як бы ста ран на яе ні 

за хоў ва лі, мож на скрас ці і з да па мо гай ін-

тэр нэ ту вель мі хут ка рас паў сю дзіць. Але ка лі 

ін фар ма цыя ўжо не з'яў ля ец ца кан ку рэнт най 

пе ра ва гай на рын ку, то што мо жа быць та-

кой пе ра ва гай? — за да ец ца пы тан нем Мар-

га ры та ЛА ЗА РАН КО ВА, экс перт у га лі не 

крэ а тыў най эка но мі кі, су за сна валь нік 

тэх на ла гіч най кан фе рэн цыі Emerge. — 

Я ад но шу ся да тых, хто лі чыць, што сён ня 

гэ та крэ а тыў насць, здоль насць ге не ры ра-

ваць но выя ідэі што дня, вы ра шаць за да чы 

не стан дарт ны мі спа са ба мі. Ска пі ра ваць і 

рас паў сю дзіць та кую здоль насць скла да на, 

яе трэ ба ста ран на раз ві ваць. Бы ло б вы дат-

на, ка лі б на ўро ках ін фар ма ты кі больш ува-

гі ўдзя ля ла ся раз віц цю крэ а тыў нас ці, што 

нат хня ла б пад лет каў на ства рэн не ўлас ных 

пра дук таў. І та кія пры кла ды ёсць, ка лі мы на 

кан фе рэн цыі лі та раль на ў апош ні мо мант 

да вед ва ем ся, што за ці ка вым і сур' ёз ным 

пра ек там ста іць... 14-га до вы пад ле так.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ін фар ма ты ка: 
для ІТ і для жыц ця

«20 пра цэн таў тых, хто пра цуе 
ў ІТ-сфе ры, гэ та ма ла дыя лю дзі 
ва ўзрос це ад 18 да 24 га доў».

«Бытавую ін фар ма ты ку па він ны 
вы ву чаць усе, а вось пра гра ма ван не 
мо жа быць кур сам па вы ба ры».

«Дзе ці па він ны ба чыць су вязь 
па між ін фар ма ты кай і на ва коль ным 
све там».


