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Прэч стэ рэа ты пы!Прэч стэ рэа ты пы!

ДАК ЛАД НЫЯ НА ВУ КІ — 
НЕ ДЛЯ ДЗЯЎ ЧАТ?

А вы абу дзі ́це ў іх храб расць і ці ка васць 
да ву чэб на-да след чай дзей нас ці!

Ім ёныІм ёны

— Дзміт рый, вы вы гля да-

е це за над та сур' ёз на і ар га-

ні за ва на для сва іх га доў. Так 

бы ло заў сё ды?

— Мне баць кі з дзя цін ства ка-

за лі, што я да рос лы не па га дах. 

Ле там за мест фут бо ла і хо ва нак 

ву чыў ся пі саць про піс сю лі та ры, 

се дзя чы на бал ко не з ад чы не ны-

мі вок на мі, — для на тхнен ня на 

пры го жы по чырк. У мя не амаль 

не бы ло воль на га ча су для ба-

дзян ня па два ры ў шум най кам-

па ніі. Ды і жа дан ня такога не 

бы ло: па да ба ла ся чы таць кні гі, 

гля дзець яр кія сю жэ ты па тэ ле-

ба чан ні, спя ваць, ву чыць вер шы. 

Не шка дую, што дзя цін ства бы-

ло ме на ві та та кім, бо стро гасць 

баць коў і доб рае вы ха ван не 

сфар мі ра ва лі ўпар тасць, ад каз-

насць за тое, што раб лю.

— Ча му вы бра лі жур на ліс-

ты ку?

— Шчы ра ка жу чы, доў га не 

мог вы зна чыц ца, бо атрым лі-

ва ла ся мно гае. З юна га ўзрос-

ту па чаў зай мац ца ва ка лам, 

спя ваць у му зыч ным гур це, у 

хо ры, ха дзіць у му зыч ную шко-

лу. Ужо ў 11 га доў вы сту піў на 

тэ ле ві зій ным шоу «Су зор'е на-

дзей». І ў сі лу ра ман тыч нас ці 

сва ёй на ту ры вы ра шыў пры свя-

ціць ся бе ака дэ міч най му зы цы: 

рых та ваў ся да па ступ лен ня ў 

му зыч ны ка ледж, зай маў ся па 

спе цы яль най пра гра ме з рэ пе-

ты та рам. Але баць кі ў вы ні ку 

не пад тры ма лі і на ста я лі на 

«больш сур' ёз най» аду ка цыі. 

Бы ло зра зу ме ла, што фі зі кам 

на ўрад ці ста ну — вось і выб раў 

жур фак і ні коль кі не па шка да-

ваў пра гэ та.

(Заканчэнне 

на 8-й стар. «ЧЗ».)

Дзміт рый НІ КА НО ВІЧ:

Ён — ма ла ды вы клад чык, жур на ліст і спя вак. 

Пра та кіх ка жуць: та ле на ві ты ча ла век та ле на ві ты ва ўсім. 

З дзя цін ства па чаў зай мац ца ва ка лам, іг раў у школь ным 

тэ ат ры, пе ра ма гаў на рэс пуб лі кан скіх алім пі я дах 

па мо ве і лі та ра ту ры. Па сту піў на фа куль тэт жур на ліс ты кі 

БДУ — і за вяр це ла ся: ста жы роў кі ў вя ду чых дру ка ва ных 

вы дан нях кра і ны, на вя до мых ра дыё- і тэ ле ка на лах, 

на ву чан не па жур на лісц кіх пра гра мах у Шве цыі і Іта ліі, 

за кан чэн не ма гіст ра ту ры. За раз Дзміт рыю 25 га доў. 

У воль ны час ён пры свя чае ся бе му зыч най твор час ці, 

але га лоў най дзей нас цю ўсё ж лі чыць на ву ко вую, пі ша 

кан ды дац кую ды сер та цыю. Пра тое, як пра дук цый на 

пра ца ваць і жыць у за да валь нен не, су раз моў нік 

і рас ка заў нам у ін тэр в'ю.

«Стрым лі ваю ў са бе «Стрым лі ваю ў са бе 
аван ту рызм»аван ту рызм»

«20 га доў та му жан чы ны маг лі быць сак ра та ра мі, школь ны мі на стаў ні ца мі, маг чы ма, 

біб лі я тэ ка ра мі, са цы яль ны мі ра бот ні ка мі ці мед сёст ра мі. Ка лі жан чы на бы ла на са мрэч 

ам бі цый най, то маг ла склас ці кан ку рэн цыю муж чы нам... звы чай на пра цу ю чы больш 

упар та і больш пра цяг лы час з мен шай апла тай за тую ж са мую пра цу. Але за раз з'я-

ві лі ся асляп ляль ныя перс пек ты вы і цал кам но вы від ра бо ты для жан чын — пра гра ма-

ван не...» Ар ты кул The Computer Gіrls («Кам п'ю тар ныя дзяў ча ты») з'я віў ся ў вы пус ку 

ча со пі са Cosmopolіtan за 1967 год.

У тыя ча сы пра гра-

ма ван не яшчэ не лі чы-

ла ся ін жы нер най або 

на ву ко вай пра фе сі яй, і 

час та мно гія кур сы па 

Computer Scіence вы-

кла да лі ся ў роз на про-

філь ных ка ле джах і ўні-

вер сі тэ тах, уклю ча ю чы 

ўста но вы гу ма ні тар най і 

арт на кі ра ва нас ці, у якіх 

ву чы лі ся та ды пе ра важ-

на дзяў ча ты. У ся рэ дзі-

не шас ці дзя ся тых га доў 

ХХ ста год дзя пра гра ма-

ван не па зі цы я на ва ла ся 

ў ме дыя як «жа но чая 

пра ца». Жан чы ны па ча-

лі за паў няць ІТ-ін дуст-

рыю, ка лі муж чы ны ўжо 

да мі на ва лі ў тэх ніч ных 

спе цы яль нас цях, але не так ві да воч на, як у све це кам п'ю тар ных вы лі чэн няў. Яшчэ ў 

1987 го дзе 42 % ства раль ні каў пра грам на га за бес пя чэн ня ў Аме ры цы бы лі жан чы на-

мі. 34 % сіс тэм ных ана лі ты каў так са ма на ле жа лі да пры го жа га по лу. А по тым сі ту а цыя 

змя ні ла ся...

Па вод ле да сле да ван няў 2015 го да па пу ляр на га рэ сур су StackOverflow, 92 % усіх 

рас пра цоў шчы каў у све це — муж чы ны. Дзесь ці гэ ты пра цэнт знач на ні жэй шы, у пры-

ват нас ці, у Facebook 17 % тэх ніч ных па сад зай ма юць жан чы ны, але на агуль ную кар ці ну 

гэ та не ўплы вае...

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

«Ма гу пе ра блы таць 
лю дзей, 

а дэль фі наў — ні ко лі!»,
ці Як ста но вяц ца дрэ сі роў шчы ка мі гэ тых жы вёл

«Мы з та бой ад ной кры-

ві» — ме на ві та та кі дэ-

віз вы ка рыс тоў вае і ў 

жыц ці, і на пра цы Яў ген 

ФІ ШЧУК. Ужо дзе вяць 

га доў ён зай ма ец ца вы-

ха ван нем дэль фі наў і 

ін шых мле ка кор мя чых. 

Ра бо та ў дэль фі на рыі 

«Нэ ма» для яго не толь-

кі спо саб за роб ку, але і 

хо бі, і на ват сям'я.

— Дрэ сі роў шчык дэль-

фі наў — да во лі рэд кая 

пра фе сія. Як вы тра пі лі ў 

яе?

— Зу сім вы пад ко ва. У мя-

не ў жыц ці ўсё бы ло рас пла-

на ва на га доў на трыц цаць 

на пе рад. І тут я не як сха дзіў 

у дэль фі на рый. На на ступ ны дзень кі нуў сваю ра ней шую ра бо ту, з'я віў ся ў дэль фі на рыі 

і ска заў: «Я прый шоў да вас». Вя до ма, да мя не спа чат ку сур' ёз на ні хто не ста віў ся, та му 

прый шло ся да каз ваць, што я ім па трэб ны.

У мя не дзве аду ка цыі, але ні ад на не мае ні чо га агуль на га з дэль фі на мі. Пер шая бы ла му-

зыч ная, дру гая аграр ная — жы вё ла вод-се лек цы я нер. Усе здзіў ля лі ся, ка лі я пай шоў са «слу-

жы це ляў муз» у жы вё ла во ды. А ў вы ні ку знай шоў мес ца, дзе ў мя не ёсць і сцэ на, і жы вё лы.

— Як зна хо дзі лі агуль ную мо ву з па да печ ны мі?

— У мя не ў «пад па рад ка ван ні» ёсць дэль фі ны, мар скі ко цік, мар скі леў. Каб знай сці 

агуль ную мо ву, для па чат ку трэ ба тры ра зы пра чы таць «Маў глі» Рэ д'яр да Кіп лін га, вы ву-

чыць фра зу «мы з та бой ад ной кры ві», та ды кан такт на ла дзіць бу дзе знач на ляг чэй.

— Дэль фі ны ж не чу юць го ла су...

— У кож на га трэ не ра ёсць свіс ток, яго жы вё лы чу юць на ват пад ва дой. Так са ма дэль-

фі ны вы дат на ра зу ме юць жэс ты. Ка лі трэ ба па ка заць ім ней кае мес ца ў пра сто ры, мы 

вы ка рыс тоў ва ем доў гі шост. У ас тат нім ме та ды ста сун каў — гэ та пра фе сій ны сак рэт, які 

пе рад аец ца ад трэ не ра да вуч ня.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй


