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Не фар маль ная аду ка цыяНе фар маль ная аду ка цыя

Фу ту ра ла гіч ны 
пра гноз

Як за зна чыў у сва ім вы ступ лен ні 
ды рэк тар аду ка цый на га цэнт ра 
ПВТ Ва дзім ЗЕ ЛЯН КОЎ, у ХVІ ста-
год дзі іс на ва ла пры клад на ча ты-
ры ты ся чы пра фе сій і ра мёст ваў, 
у 1767 го дзе іх бы ло ўжо пры клад на 
сем ты сяч, а ў наш час — ка ля ста 
ты сяч. У на ступ ныя 20—30 га доў 
з'я вяц ца пра фе сіі, 90 пра цэн таў якіх 
нам па куль не вя до мыя, і тэх на ло гіі, 
пра якія мы па куль не ве да ем. Тэх-
ніч ны ды рэк тар Gооglе, вя до мы фу-
ту ро лаг і адзін з га лоў ных да след-
чы каў у га лі не штуч на га ін тэ ле кту 
Рэй Курц вейл за 25 га доў прад ка-
заў шмат тэх на ло гій, якія цал кам ці 
част ко ва бы лі рэа лі за ва ныя ў рэ-
аль ным жыц ці. Ня даў на ён агу чыў 
пра гноз да 2045 го да.

На яго дум ку, у 2020 го дзе пер са-
наль ныя кам п'ю та ры да сяг нуць вы-
лі чаль най ма гут нас ці, па раў наль най 
з ча ла ве чым моз гам. У 2024 го дзе 
эле мен ты кам п'ю тар на га ін тэ ле кту 
ста нуць аба вяз ко вы мі ў аў та ма бі-
лях, і лю дзям за ба ро няць са дзіц ца 
за руль не аб ста ля ва на най кам-
п'ю тар ны мі па моч ні ка мі ма шы ны. 
У 2025 го дзе праг на зу ец ца з'яў лен-
не ма са ва га рын ку га джэ таў-ім план-
тан таў. У 2027 го дзе пер са наль ны 
ро бат, здоль ны на аў та ном ныя 
скла да ныя дзе ян ні, ста не та кой жа 
звык лай рэч чу, як ха ла дзіль нік ці 
ка ва вар ка. У 2029 го дзе кам п'ю тар 
змо жа прай сці тэст Ц'ю рын га на «ча-
ла веч насць». Гэ та ста не маг чы мым 
дзя ку ю чы кам п'ю тар най сі му ля цыі 
ча ла ве ча га моз гу. У 2031 го дзе 
3D-прын та ры для дру ка ван ня ча ла-
ве чых ор га наў бу дуць вы ка рыс тоў-
вац ца ў баль ні цах лю бо га ўзроў ню. 
Дзя ку ю чы ней ра ім план там і на на ім-
план там ча ла век іс тот на па шы рыць 
свае маг чы мас ці. 2038 год — лю бы 
на вык мож на бу дзе спам па ваць, як 
у філь ме «Мат ры ца».

2040 год — по шу ка выя сіс тэ-
мы ста нуць ас но вай для га джэ таў, 
якія бу дуць ужыў ляц ца ў ар га нізм 
ча ла ве ка. По шук бу дзе весціся не 
толь кі з да па мо гай мо вы, але і ду-
мак, а вы ні кі по шу ка вых за пы таў 
бу дуць вы во дзіц ца на эк ран лін-
заў ці аку ля раў. 2041 год — пра-
пуск ная здоль насць ін тэр нэ ту ста-
не ў 500 мільёнаў ра зоў боль шай, 
чым сён ня. У 2045 го дзе ча ка ец ца 
на ступ лен не эры тэх на ла гіч най сін-
гу ляр нас ці. Зям ля пе ра ўтво рыц ца ў 
адзін гі ганц кі кам п'ю тар...

— Для та го каб пра гра ма ваць 
кван та выя кам п'ю та ры, трэ ба ве-
даць кван та вую ме ха ні ку, а яе на 
Зям лі ра зу мее толь кі адзін ча ла век 

з 10,5 ты ся чы. Ка лі вы спы та е це мя-
не, якім бу дзе пра гра ма ван не заўт-
ра, то я вам ад ка жу — яно бу дзе 
кван та вым, а для та го каб быць у гэ-
тай сфе ры па спя хо вым, трэ ба раз-
бі рац ца ў вы шэй шай ма тэ ма ты цы, 
кван та вай ме ха ні цы і фі зі цы, — пад-
крэс лі вае Ва дзім Зе лян коў.

За пра шае STЕM-парк
— Мя не, як на стаў ні ка ма тэ ма-

ты кі, вель мі хва люе пы тан не, як 
за ха піць дзя цей вы ву чэн нем гэ-
тай дыс цып лі ны, як да ка заць яе 
важ насць, — кан ста туе ка ар ды-
на тар пра ек та STЕM-парк Іры на 
АДА МО ВІЧ. — Вуч ні ўсё ра дзей вы-
бі ра юць ма тэ ма ты ку на ЦТ, яны не 
жа да юць ву чыць яе ў шко ле, а ка лі 
і зда юць пры па ступ лен ні, то вы со-
кі мі ба ла мі, на жаль, не ра ду юць. 
У той жа час на ад ным з па пу ляр ных 
пар та лаў за раз прад стаў ле на ка ля 
300 ва кан сій ІТ-спе цы я ліс таў. Пры 
гэ тым 20 пра цэн таў лю дзей, якія 
пра цу юць у ІТ-га лі не на шай кра і-
ны, не з'яў ля юц ца гра ма дзя на мі Бе-
ла ру сі. Рын ку пра цы па тра бу юц ца 
спе цы я ліс ты пэў на га про фі лю, але 
вы пуск ні кі школ не ах вот на вы бі ра-
юць тэх ніч ныя спе цы яль нас ці.

STЕM-парк — гэ та но вы фар-
мат да дат ко вай аду ка цыі, які 
рэа лі зу ец ца ў Ба ры са ве на ба зе 
20-й ся рэд няй шко лы.

— Уся го за паў го да з не вя лі ка га 
NЕT-клу ба, які на вед ва лі з дзя ся-
так ча ла век, мы пе ра ўтва ры лі ся ў 
STЕM-парк з ка ман дай з 11 на стаў-
ні каў і ахо пам больш як 200 на ву чэн-
цаў з пер ша га па дзя ся ты клас, —
рас каз вае Іры на Ада мо віч. 
— За ўва жу, што раз мо ва ідзе пра са -
мую звы чай ную га рад скую шко лу. 
З 1 ве рас ня ў STЕM-пар ку па ча лі 
пра ца ваць шэсць ла ба ра то рый, у 
якія прый шлі 15 груп на ву чэн цаў. 
Дзе ці бу дуць вы ву чаць ле га кан-
стру я ван не, ро ба та тэх ні ку, пра гра-
ма ван не, кі ра ван не бес пі лот ны мі 
ля таль ны мі апа ра та мі. І ўсё гэ та на 
бяс плат най асно ве! STЕM-парк — 
гэ та на бор аб' яд нан няў па ін та рэ сах, 
дзе на ву чэн цы вы ра ша юць за да чы 
прак тыч на га змес ту і раз ві ва юць 
ін жы нер на-пра ект нае мыс лен не, 
якое ўклю чае цэ лы блок: гэ та і тэх-
ніч нае мыс лен не (ве дан не прын цы-
паў ра бо ты тэх ніч на га ўстрой ства), 
і да след чае, ка лі ву чань умее вы-
дзя ляць на віз ну ней ка га аб' ек та і 
су па стаў ляць яго з ін шы мі, ра біць 
вы сно вы, пра па ноў ваць гі по тэ зы. 
І кан струк тыўнае мыс лен не, ка лі 
на ву чэ нец мо жа склас ці план да-
сяг нен ня мэ ты, і эка на міч нае, ка лі 
вы ха ва нец ву чыц ца ба чыць вы нік 
пра цэ су і мо жа аца ніць яго якасць. 

Пад кан крэт ны пра ект мы на бі ра ем 
ка ман ду ў ла ба ра то рыю пра ек таў ці 
га то вых ра шэн няў. На прык лад, за-
раз у нас ёсць за каз на анг лій скую 
мо ву для бес пі лот ных ля таль ных 
апа ра таў: дзе цям па тра бу ец ца не 
толь кі пра гра ма ван не, але і ве дан не 
тэх ніч най анг лій скай мо вы. Плюс у 
пар ку дзей ні чае ла ба ра то рыя ме-
ды я тэх на ло гій.

У на ву чан ня ў STЕM-пар ку ёсць 
шмат «фі шак» — клуб ная ат мас фе-
ра, ка манд ная ра бо та, ар га ні за цыя 
су стрэч з прад стаў ні ка мі ІТ-га лі ны, 
эк скур сіі ў Парк вы со кіх тэх на ло-
гій і ІТ-кам па ніі, удзел у ІТ-лет ні ках, 
ро ба тур ні рах, кон кур сах па Sсrаtсh-
пра гра ма ван ні, кі ра ван ні бес пі лот-
ны мі ля таль ны мі апа ра та мі і г. д.

«Я, як ка ар ды на тар пра ек та, вель-
мі спа дзя ю ся на тое, што мы, ка ман-
да на стаў ні каў, змо жам за ха піць вы-
ву чэн нем дак лад ных на вук праз вы-
ра шэн не за дач прак тыч на га змес ту 
яшчэ больш на ву чэн цаў, — пад крэс-
лі вае пе да гог. — Мы імк нём ся па-
спры яць раз віц цю ў дзя цей не толь кі 
ін жы нер на-пра ект на га мыс лен ня, 
але і якас цяў, якія бу дуць за па тра ба-
ва ныя ў пра фе сі ях бу ду чы ні».

Фі зі ка 
для «прын цэс»

Па сло вах ды рэк та ра аду ка-
цый на га цэнт ра STЕMLАB Лю бо ві 
КРЫ ЛО ВАЙ, ёй да во лі час та да во-
дзіц ца чуць ад школь ні каў, якія ма-
раць стаць пра гра міс та мі (а ча му ма-
раць? Та му што тыя доб ра за раб ля-
юць...), фра зы на кшталт «А на вош та 
мне фі зі ка і ма тэ ма ты ка»?

— Ка лі ў шко ле па чы на ец ца курс 
фі зі кі, на ўро ках ад ней кіх ці ка вых і 
прак тыч ных рэ чаў вель мі хут ка пе-
ра хо дзяць да фор мул і за дач і су-
вязь фі зі кі з на ва коль ным све там 
прак тыч на ад сут ні чае. Тое ж ад бы-
ва ец ца і на ўро ках ма тэ ма ты кі: на-
ву чэн цы ра ша юць квад рат ныя ўраў-
нен ні, а на вош та яны гэ та ро бяць, не 
ра зу ме юць. Між прад мет ныя су вя зі 

ад сут ні ча юць. Што та кое STЕM? 
Аб рэ ві я ту ра рас шыф роў ва ец ца як 
«sсіеnсе, tесhnоlоgу, еngіnееrіng і 
mаthеmаtісs» — «пры ро да знаў чыя 
на ву кі, тэх на ло гіі, ін жы нер ная спра-
ва і ма тэ ма ты ка», — тлу ма чыць Лю-
боў Кры ло ва. — Мы ў сва ім цэнт ры 
спра бу ем рэа лі зоў ваць пра ек ты, 
якія звяз ва юць гэ тыя прад ме ты па-
між са бой. І я не па га джу ся з тым, 
што жан чы нам у на ву цы не мес ца. 
Мой до свед свед чыць, што дзяў ча-
ты хлоп цам не са сту па юць.

Да рэ чы, ле тась у ста лі цы ад кры-
ла ся Ака дэ мія крэ а тыў ных тэх-
на ло гій для дзяў чат (ІT Рrіnсеss 
Асаdеmу). Гэ ты пра ект пра соў вае 
ідэю жа но чай тэх ніч най аду ка цыі. 
Уз рост «прын цэс» — ад 7 да 15 га-
доў. У Вя лі ка бры та ніі, Ка на дзе, Аў-
стра ліі, ЗША і ін шых кра і нах шко лы 
з асоб ным на ву чан нем вель мі па-
пу ляр ныя. Лі чыц ца, што хлоп чы кі і 
дзяў ча ты па-роз на му за свой ва юць 
ву чэб ны ма тэ ры ял, а звы чай ная 
шко ла за ах воч вае «муж чын скі» тып 
па во дзі наў, фар мі ру ю чы стэ рэа тып: 
дак лад ныя на ву кі і вы со ка тэх на ла-
гіч ныя га лі ны — не для дзяў чат. 
Між ін шым, дзя ку ю чы кам форт на-
му аду ка цый на му ася род дзю, тыя 
цу доў на рэа лі зоў ва юць ся бе ў дак-
лад ных на ву ках. Яны больш ус ед лі-
выя, пра сцей ус пры ма юць сіс тэ ма-
ты за ва ную ін фар ма цыю, не лю бяць 
кан ку рэн цыю і са пер ніц тва.

— Ка лі на шы вы ха ван кі зна хо-
дзяц ца ад асоб ле на ад хлоп чы каў, 
ства ра ец ца аб са лют на бяс печ нае і 
кам форт нае ася род дзе: яны не кан-
ку ры ру юць за ўва гу на ва коль ных, 
не са ро ме юц ца за да ваць пы тан ні, 
не ба яц ца па мы ліц ца, — тлу ма-
чыць «фе но мен» жа но чай аду ка-
цыі кі раў нік ІT Рrіnсеss Асаdеmу 
Ва ле рыя КРЫ ВА ШЭ Е ВА. — Ва 
ўмо вах се па рат на га на ву чан ня 
дзяў ча ты ста но вяц ца больш упэў-
не ны мі ў са бе, у іх па вы ша ец ца са-
ма ацэн ка, фар мі ру юц ца лі дар скія 
якас ці. Так, яны не ве раць у да лё кія 
перс пек ты вы, маў ляў, ка лі ты сён-

ня бу дзеш ву чыць ма тэ ма ты ку, то 
праз шмат га доў ста неш клас ным 
пра гра міс там і бу дзеш за пус каць 
кас міч ныя ка раб лі, а жа да юць ба-
чыць хут кі вы нік — тут і за раз, і мы 
ім гэ та за бяс печ ва ем. Як жа нам 
уда ло ся зра біць дак лад ныя на ву кі і 
пра гра ма ван не ці ка вы мі для дзяў-
чат? Мы спа лу чы лі іх з мас тац твам. 
Ма тэ ма ты ка, фі зі ка вы кла да юц ца 
праз мас тац тва, ды зайн, му зы ку 
і ін шыя ці ка выя рэ чы. Упор ро біц-
ца на ўлас ныя пра ек ты. Мож на, 
на прык лад, ства рыць ка лек цыю 
мо ды (фэшн-ка лек цыю), 3D-гуль-
ню, за пус ціць ві дэа блог, за пі саць 
му зыч ны трэк, асво іць фо та рэ туш. 
Дзяў чын кі зна ё мяц ца з элект рон най 
му зы кай, вы ву ча юць пра фе сій ныя 
пра гра мы яе ства рэн ня, ву чац ца 
апра цоў ваць гук, ства раць свае 
трэ кі, ста но вяц ца кам па зі та ра мі, 
гу ка рэ жы сё ра мі, аран жы роў шчы-
ка мі. Мы ву чым дзяў чат і фі зі цы, і 
му зы цы ад на ча со ва з да па мо гай, 
на прык лад, са да ві ны. Кож ны фрукт 
мае сваё гу чан не, да кра на ю чы ся да 
кож на га з іх яны ства ра юць свой 
трэк. Важ ны раз дзел пра гра мы — 
на вы кі для жыц ця: ра бо та ў ка ман-
дзе, ка му ні ка тыў насць, ства рэн не 
сты лю, імі джу, кры тыч нае і крэ а-
тыў нае мыс лен не.

У ака дэ міі вы ка рыс тоў ва ец ца 
но вы па ды ход да на паў нен ня на-
ву чаль на га пла на (на ву ка, тэх на-
ло гіі, ін жы не рыя, ма тэ ма ты ка плюс 
мас тац тва). Ён ства рае ба ланс па-
між твор чым па чат кам і тэх на ла гіч-
ным,тым самым па ляг чае вы ву чэн-
не тэх ніч ных дыс цып лін.

Да рэ чы, у па чат ку 1990-х га доў 
фі зі ё лаг Р. Рут-Берн штэйн вы ву чыў 
150 бія гра фій са мых вя до мых на ву-
коў цаў ад Па стэ ра да Эй нштэй на. 
Як вы свет лі ла ся, амаль усе вы на-
ход ні кі і на ву коў цы бы лі так са ма 
му зы кан та мі, мас та ка мі, пісь мен-
ні ка мі або паэ та мі: Га лі лей — паэ-
там і лі та ра тур ным кры ты кам, 
Мор зэ — мас та ком-парт рэ тыс там, 
Эй нштэйн іг раў на скрып цы і г. д.

На дум ку мно гіх на ву коў цаў, су-
праць пас таў лен не на ву кі і мас тац-
тва не пра дук цый нае, і абод ва гэ тыя 
кі рун кі трэ ба раз ві ваць у тан дэ ме. 
Спро ба ак ты ві за ваць аду ка цыю 
толь кі ў кі рун ку на ву кі, ін жы нер най 
спра вы і ма тэ ма ты кі без па ра лель-
на га раз віц ця Аrts-дыс цып лін мо жа 
пры вес ці да та го, што ма ла дое па-
ка лен не бу дзе па збаў ле на крэ а тыў-
нас ці. Толь кі адзін ства дак лад ных 
на вук і гу ма ні тар ных па ды хо даў да-
па мо жа вы ха ваць усе ба ко ва раз-
ві тых спе цы я ліс таў, вы на ход ні каў 
і на ва та раў у сва ёй сфе ры. Та му 
сён ня ва ўсім све це рас це ар мія 
пры хіль ні каў пе ра хо ду ад STЕM-
аду ка цыі да STЕАM-аду ка цыі (тыя 
ж на ву кі плюс твор часць). У кра і нах, 
дзе раз ві ва юць вы со ка тэх на ла гіч-
ную вы твор часць, STЕАM-аду ка-
цыя, якая раз ві вае крэ а тыў ныя на-
вы кі, ста но віц ца пры яры тэт най.

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

Сту дэн ты і ма гіст ран ты гіс та рыч на га фа куль тэ та 

БДУ за ва я ва лі шэсць дып ло маў роз най вар тас ці 

на І Між на род ным бе ла рус ка-поль скім кон кур се сту-

дэнц кіх ра бот па гіс то рыі з на го ды 25-год дзя ўста-

наў лен ня дып ла ма тыч ных ад но сін па між Бе ла рус сю 

і Поль шчай.

Пе ра мож цам ін тэ ле кту аль на га спа бор ніц тва стаў ма гіст-
рант гіс та рыч на га фа куль тэ та БДУ Анд рэй На гда лян за на-
ву ко вую ра бо ту «Ро ля эт на рэ лі гій на га фак та ру ў функ цы я на-
ван ні ор га наў зем ска га са ма кі ра ван ня на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
па чат ку ХХ ста год дзя». Дып ло ма мі ІІ сту пе ні ўзна га ро джа ны 
вы пуск ні кі ма гіст ра ту ры БДУ Мар га ры та Ка роль і Рус лан 

Ула се віч за да сле да ван ні «Пе ра вод на сель ніц тва бе ла рус-
кіх гу бер няў у пра ва слаўе ў дру гой па ло ве ХІХ ста год дзя» і 
«Куль ту ра жыц це за бес пя чэн ня шлях ты ВКЛ ХVІІІ ста год дзя 
(на пры кла дзе ро ду Ялен скіх)» ад па вед на. Дып ло маў ІІІ сту пе-
ні ўда сто е ны сту дэнт ка чац вёр та га кур са Ве ра ні ка Кур дзюк, 
а так са ма трэ ця курс нік Мац вей Ме ха но шын. Яны прад ста ві лі 
на ву ко выя ра бо ты па тэ мах «Шлюб ныя стра тэ гіі вя лі кіх кня зёў 
лі тоў скіх: Ге ды мі на ві чы і ад но сі ны з Ма зо ві яй» і «Рас паў сю-
джан не дэ ві янт ных фор маў па во дзін на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
і Поль шчы ў дру гой па ло ве ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзя». 
Ана ла гіч ная ўзна га ро да пры су джа на вы пуск ні цы гіс та рыч на га 
фа куль тэ та БДУ Тац ця не Кан ды бай ле за ра бо ту «Праб ле ма 
эт ніч на га са ма вы зна чэн ня на сель ніц тва ў аг. Ру бя жэ ві чы 

Стаўб цоў ска га ра ё на ў па чат ку ХХІ ста год дзя». Спе цы яль най 
уз на га ро дай удзель ні ка ўша на ва ны дру га курс нік гіс та рыч на-
га фа куль тэ та Мак сім Ся мё наў за на ву ко вае да сле да ван не 
«Ге не зіс і раз віц цё Ор дэ на езу і таў у Рэ чы Па спа лі тай у дру гой 
па ло ве ХVІІ — трэ цяй чвэр ці ХVІІІ ста год дзя». Мэ тай кон кур су 
бы ло сты му ля ван не на ву ко ва-да след чай ак тыў нас ці сту дэн-
таў уні вер сі тэ таў Бе ла ру сі і Поль шчы, па пу ля ры за цыя гіс та-
рыч ных ве даў і спад чы ны, ума ца ван не дру жа люб ных ад но сін 
па між кра і на мі. Уся го бы лі ацэ не ны 22 ра бо ты сту дэн таў БДУ 
і Вроц лаў ска га ўні вер сі тэ та. Ар га ні за та ра мі кон кур су вы сту-
пі лі гіс та рыч ны фа куль тэт БДУ, Поль скі ін сты тут у Мін ску і 
Ін сты тут гіс то рыі Вроц лаў ска га ўні вер сі тэ та.

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

ПА МІЖ НА ВУ КАЙ І ТВОР ЧАС ЦЮ
БУ ДУЦЬ ПРА ЛЯ ГАЦЬ ПРА ФЕ СІІ БУ ДУ ЧЫ НІ

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

ПЕР ШЫЯ НА ПЕР ШЫМ
Што вы ве да е це 

аб шлюб най кан цэп цыі кня зёў?

У Ака дэ міі крэ а тыў ных тэх на ло гій для дзяў чат 
ма тэ ма ты ка, фі зі ка, пра гра ма ван не вы кла да юц ца 

праз мас тац тва, ды зайн, му зы ку і ін шыя ці ка выя рэ чы.

Якія спе цы я ліс ты бу дуць за па тра ба ва ныя ў перс пек ты ве? 
Што трэ ба ра біць сён ня, каб заўт ра не апы нуц ца на ўзбо чы не 
тэх ніч на га і тэх на ла гіч на га пра грэ су? Якія кам пе тэн цыі 
раз ві ваць, якія пе да га гіч ныя тэх на ло гіі вы ка рыс тоў ваць? 
Ад ка зы на гэ тыя пы тан ні шу ка лі ўдзель ні кі пер ша га на ву ко ва-
прак тыч на га STЕM-фо ру му, які прай шоў у біз нес-ін ку ба та ры 
Пар ка вы со кіх тэх на ло гій.


