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

РЫ ЗЫ КА 
І «СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ 
КАНТ РАКТ»

Некалькі гадоў та му ў Мін ску ад кры ла ся 

Ака дэ мія крэ а тыў ных тэх на ло гій для дзяў-

чат (ІT Рrіnсеss Асаdеmу). 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.

— Ідэю мог пад ха піць лю бы, прос та мы 

бы лі пер шыя, хто вы ра шыў звя заць дзяў-

чат і ІТ, — рас каз вае Ва лян ці на ЧЭ КАН, 

су за сна валь нік ІT Рrіnсеss Асаdеmу і 

STЕM-sсhооl. — Яны ў тэх на ло гі ях мо гуць 

да сяг нуць та го, што не пад сі лу хлоп чы кам, 

і гіс то рыя ІТ-сфе ры гэ та да каз вае.

Да рэ чы, у Вя лі ка бры та ніі, Ка на дзе, 

Аў стра ліі, ЗША і ін шых кра і нах на ву чаль-

ныя ўста но вы з асоб ным на ву чан нем вель-

мі прэ стыж ныя. За ўва жа на, што хлоп цы 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 н, 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.

— Пе да го гі ве да юць, што ў дзі ця чым сад-

ку і па чат ко вай шко ле роз ні ца па між хлоп-

чы ка мі і дзяў чат ка мі яшчэ ма ла за ўваж ная. 

Але ўжо ў пя тым, шос тым, сё мым кла сах 

яна ста но віц ца ві да воч най. У пя тым кла се 

хло чы кі ву чац ца толь кі за кошт ува гі з бо ку 

баць коў, у іх ня ма ні я кіх ам бі цый, а дзяў ча-

ты, на ад ва рот, вы ры ва юц ца на пе рад. Схіль-

насць да ка му ні ка цыі, уцяг ну тасць у лю бую 

дзей насць, жа дан не быць за ўва жа ны мі, як і 

хут касць за сва ен ня ву чэб на га ма тэ ры я лу, у 

ран нім пад лет ка вым уз рос це ў дзяў чат на-

мно га вы шэй шыя. Да ка за на, што на ват тэм-

пе ра ту ра ў па коі, дзе ву чац ца школь ні цы, 

па він на быць больш вы со кая, а хлоп чы кам 

па ды хо дзяць ха лад на ва тыя па мяш кан ні, — 

тлу ма чыць Ва лян ці на Чэкан.

У 8—9-м кла сах у хлоп чы каў абу джа юц ца 

ам бі цыі. Іх ма ты ву юць роз ныя рэй тын гі, «па-

го ны» і «зо рач кі», а з дзяў ча та мі ўсё ад бы ва-

ец ца на ад ва рот. Яны па збя га юць кан ку рэн-

цыі і са пер ніц тва і не ры зы ку юць у за га дзя 

прой грыш най сі ту а цыі. Ча му жан чын менш 

ся род прад пры маль ні каў? А та му, што яны 

не жа да юць ры зы ка ваць. Храб расць, імк нен-

не да ры зы кі ў дзяў чат трэ ба вы хоў ваць.

«Які сэнс уклад вае на ша гра мад ства ў 

па няц це «доб рая дзяў чын ка»? Яна ўсё ро-

біць па пра ві лах, па слух мя ная дач ка, якая 

не да стаў ляе ня зруч нас цяў ні баць кам, ні 

со цы у му, — раз ва жае Ва лян ці на Чэ кан. — 

Я доб ра ве даю гэ та, бо я так са ма дач ка і 

ма ці дач кі. Па між на мі і гра мад ствам ёсць 

«са цы яль ны кант ракт», і ка лі ты хо чаш быць 

доб рай дзяў чын кай, то, ка лі лас ка, яго вы-

кон вай. Дзяў чын ка-пад ле так вель мі ра на 

гэ ты кант ракт «пра чыт вае», і ка лі мы пра-

па ну ем: «А да вай зро бім па-ін ша му...», то 

чу ем у ад каз ка тэ га рыч нае: «А дзе ля ча-

го я бу ду ры зы ка ваць?» Так, ры зы ка мае 

на ўва зе вы со кую ве ра год насць па мыл кі, 

зна чыць, ты аў та ма тыч на трап ля еш у зо ну 

не бяс пе кі! І што ўза мен? А ка лі дзяў чын ка 

яшчэ і доб ра ву чыц ца ці ўво гу ле вы дат ні ца... 

Вось мы і за ду ма лі ся, як абу дзіць у дзяў чат 

ці ка васць да ву чэб на-да след чай дзей нас ці, 

да та го, што ў нас тра ды цый на лі чыц ца тэ-

ры то ры яй муж чын скіх ін та рэ саў? Як раз віць 

у іх крэ а тыў насць?

— Ка лі ад кры ва лі ака дэ мію, ар га ні за ва лі 

вя лі кую кан фе рэн цыю, за пра сіў шы на су стрэ-

чу з дзяў ча та мі прад стаў ні коў ПВТ. Вый шаў 

топ-ме не джар кам па ніі Wargamіng, яр кі ма ла-

ды ча ла век, які рас каз ваў ім пра фі зі ку, пра 

важ насць гэ тай дыс цып лі ны для ства рэн ня 

праў да па доб ных гуль няў, але на тва рах дзяў-

чат я вы раз на пра чы та ла: «Ты бог, усё су пер, 

але дзе ты, а дзе я?» — рас каз вае Ва лян ці-

на Чэ кан. — А вось ка лі на сцэ ну вый шла 

звы чай ная дзяў чы на Юля ў ке дах, джын сах і 

фут бол цы, якая так са ма пра цуе ў ПВТ, у за ле 

ад ра зу ўзнік ла ажыў лен не. Да яе бы ло шмат 

пы тан няў. 11-га до вую дзяў чын ку ці ка ві ла, на-

прык лад, коль кі ў Юлі дзя цей. Вы свет лі ла ся, 

што двое. Ад каз за да во ліў, та му што школь-

ні ца ха це ла б зай мац ца пра гра ма ван нем, але 

і дзя цей, сям'ю так са ма хо ча мець. І яна атры-

ма ла кра са моў ны до каз, што ад но дру го му — 

не пе ра шко да. «У дзяў чы ны з ПВТ та кія ж 

ва ла сы, та кія ж джын сы, ке ды, усё ў нас у 

прын цы пе ад ноль ка вае, але яна ўжо там, а я 

ту ды аба вяз ко ва прый ду», — пры клад на так 

яна раз ва жа ла. Та му ма ты ва цый ны склад нік 

для дзяў чат мы лі чым вель мі важ ным.

ЯНЫ БЫ ЛІ 
ПЕР ШЫ МІ...

Звы чай на на прось бу на зваць вя до мых 

ай ціш ні каў дзяў ча ты згад ва юць Сты ве на 

Джоб са, Мар ка Цу кер бер га, Паў ла Ду ра ва, 

на ват хлоп чы кі на зы ва юць мак сі мум шэсць-

сем проз ві шчаў. Але ІТ-ін дуст рыя рас па ча-

ла ся ме на ві та з жан чын. Хоць уклад мно гіх 

з іх быў доў гі час за сак рэ ча ным.

Між ін шым, дач ка паэ та Бай ра на Ада 

ЛАЎ ЛЕЙС лі чыц ца пер шым у гіс то рыі пра-

гра міс там. Яна апі са ла прын цы пы ра бо ты 

пер ша га ў све це «кам п'ю та ра» (ана лі тыч-

най ма шы ны), на пі са ла пра гра мы, якія ні хто 

з яе су час ні каў не зра зу меў, але паз ней 

ме на ві та яны ляг лі ў асно ву пер шых ко даў 

для ЭВМ. Ада Лаў лейс увя ла ў аба ра чэн не 

тэр мі ны «цыкл», «ра бо чая ячэй ка», «раз-

мер ка валь ная кар та», апі са ла асноў ныя 

прын цы пы ал га рыт мі за цыі.

«Сут насць і пры зна чэн не ма шы ны бу дуць 

змя няц ца ў за леж нас ці ад та го, якую ін фар-

ма цыю мы ў яе ўкла дзём. Ма шы на змо жа 

пі саць му зы ку, ма ля ваць кар ці ны і па ка жа 

на ву цы та кія шля хі, якія нам і не сні лі ся», — 

пі са ла Ада Лаў лейс яшчэ ў пер шай па ло ве 

XІX ста год дзя. А ў 1979 го дзе Мі ніс тэр ства 

аба ро ны ЗША рас пра ца ва ла агуль ную мо ву 

пра гра ма ван ня для бар та вых сіс тэм кі ра-

ван ня ва ен ны мі аб' ек та мі, якая атры ма ла 

наз ву «Ада» ў го нар Ады Лаў лейс.

Яшчэ ад на вы бітная асо ба — Хэ дзі 

ЛА МАР. Яе дзень на ра джэн ня сён ня ад-

зна ча ец ца як Дзень вы на ход ні ка. Вель мі 

па пу ляр ная ў 1930-я га ды аў стрый ская 

акт ры са яў рэй ска га па хо джан ня збя гае ў 

Аме ры ку, у тым лі ку і ад свай го му жа — 

ад на го з най ба га цей шых пра мыс лоў цаў, 

міль я не ра і ганд ля ра збро яй. У Га лі ву дзе 

кар' е ра акт ры сы так са ма склад ва ец ца 

ўда ла. Але Хэ дзі пры мае вель мі бліз ка 

да сэр ца ўсё, што ад бы ва ец ца ў яе на 

ра дзі ме. Яна не на ві дзіць фа шызм усёй 

ду шой. Та му, ка лі ў рам ках мер па ўма ца-

ван ні аба ра на здоль нас ці ў ЗША ства ра-

ец ца На цы я наль ны са вет вы на ход ні каў, 

яна не ад клад на вы ра шае пра па на ваць 

свае па слу гі.

Хэ дзі ве да ла, як пра цу юць ра дыё кі ра-

ва ныя тар пе ды, са мым вя лі кім не да хо пам 

якіх бы ла не дас ка на лая сіс тэ ма на вя дзен-

ня: вы явіў шы па гро зу, пра ціў нік лёг ка глу-

шыў сіг нал, ад праў ля ю чы пе ра шко ды на 

той жа час та це. Хэ дзі пра па на ва ла раз біць 

сіг нал на не каль кі час так і пе ра да ваць яго 

на роз ных час то тах, што зра бі ла б сіс тэ му 

ўстой лі вай да пе ра шкод. Тэх ніч на гэ тую 

ідэю рэа лі за ваў кам па зі тар Ан тэйл, які 

пра па на ваў вы ка рыс таць ва лік ме ха ніч на-

га пі я ні на. Мік ра элект ро ні кі та ды яшчэ не 

бы ло, а адзі най да ступ най пра гра ма ва най 

пры ла дай бы ло як раз звы чай нае фар тэ-

пі я на! Яго ме ха нізм ака заў ся до сыць кам-

пакт ным, каб змяс ціц ца ў кор пу се мар ской 

тар пе ды. Сіс тэ ма маг ла вы ка рыс тоў ваць 

на бор з вась мі дзе ся ці вась мі ра дыё час-

тот — па коль кас ці кла віш ін стру мен та. 

У жніў ні 1942 го да па тэнт на «Сіс тэ му 

сак рэт ных па ве дам лен няў» быў на рэш це 

атры ма ны. Пры чым акт ры са і кам па зі тар 

пе рад алі яго кра і не бяз вы плат на.

На жаль, вы на ход ства за над та моц на 

апя рэ дзі ла свой час. Мно гія чы ноў ні кі на ват 

не змаг лі зра зу мець яго сут насць і на смеш-

лі ва ўсклі ка лі: «Гэ тая жан чы на пра па нуе за-

су нуць пі я ні на ў тар пе ду?» Кан цэп цыя пе ра-

ско ку час тот ад ра дзі ла ся толь кі з раз віц цём 

элект ро ні кі пас ля вай ны. У вась мі дзя ся тых 

па тэнт на рэш це рас сак рэ ці лі, тэх на ло гію 

ста лі вы ка рыс тоў ваць для мно гіх ві даў бес-

пра вад ной пе ра да чы і со та вых тэ ле фо наў 

ва ўсім све це. Та кім чы нам, за з'яў лен не 

спа да рож ні ка вай су вя зі, Wі-Fі, Bluetooth і 

стан дар ту GSM мы па він ны ска заць «дзя-

куй» ме на ві та га лі вуд скай акт ры се і кам-

па зі та ру.

Яшчэ адзін з пі я не раў пра гра ма ван ня — 

Грэйс ХО ПЕР — аме ры кан скі ма тэ ма тык 

і контр-ад мі рал фло ту ЗША. Яна бы ла 

ад ной з пер шых, хто пі саў пра гра мы для 

гар вард ска га кам п'ю та ра «Марк І». Грэйс 

рас пра ца ва ла пер шы кам пі ля тар для кам-

п'ю тар най мо вы пра гра ма ван ня, вы яві ла 

пер шы ў све це «баг» (пра грам ную па мыл-

ку) і ста ла аў та рам тэр мі на debuggіng, яна 

мае шмат лі кія ўзна га ро ды за не ацэн ны 

ўклад у раз віц це мо вы пра гра ма ван ня 

COBOL (яе пра зва лі «ба бу ляй Ко ба ла»). 

Ка жуць, што ме на ві та ёй на ле жаць сло вы 

«пра гра ма ваць — не скла да ней, чым пла-

на ваць вя чэ ру».

А «ма ці» смарт фо наў і план шэ таў лі-

чыц ца Са фі УІЛ САН. За 35 га доў сва ёй 

кар' е ры яна атры ма ла 59 (!) па тэн таў. Сафі 

пра ца ва ла над ства рэн нем пер шых ка мер-

цый на па спя хо вых пер са наль ных кам п'ю-

та раў і ары гі наль на га ARM-пра цэ са ра, на-

шчад кі яко га ў ця пе раш ні час змя шча юц ца 

ўнут ры боль шас ці ма біль ных пры лад.

МА ТЭ МА ТЫ КА 
І ФІ ЗІ КА 
+ ТВОР ЧАСЦЬ

— Як я ўжо ка за ла, для дзяў чат вель мі 

важ ныя ма ты ва цый ныя гіс то рыі, пры кла ды 

та го, што хтось ці не па ба яў ся па ру шыць 

«са цы яль ны кант ракт» і ры зы ка ваць, — 

пад крэс лі вае Ва лян ці на Чэ кан. — 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 ляц ца. Рас це іх пра ца здоль насць — 

мож на «прай сці» больш, пад ра бяз на ра-

за браць скла да ныя тэ мы. 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. 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 са мым па ляг чае вы ву чэн не тэх ніч ных 

дыс цып лін.

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. Пра гра ма да зва ляе раз ві вац ца 

ад на ча со ва па 16 пра фе сій ных на прам ках 

у га лі не тэх на ло гій, ды зай ну, му зы кі, ме-

дыя... 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. Апошняе — вель мі 

ка рыс ны ін стру мент для жыц ця і пра цы, які 

да па ма гае зна хо дзіць не стан дарт ныя ра-

шэн ні на ват у са мых скла да ных сі ту а цы ях. 

У Ака дэ міі сту дэнт кі прак тыч на кож ны дзень 

су ты ка юц ца з за да ча мі, якія на кі ра ва ны на 

раз віц цё крэ а тыў на га мыс лен ня.

Па куль што як у буй ных, так і ў ма лых 

ІТ-кам па ні ях жан чы ны — у мен шас ці. Тым, 

хто пла нуе звя заць сваю кар' е ру з ІТ, спе-

цы я ліс ты ра яць не іс ці лёг кім шля хам. Ка лі 

дзяў ча ты хо чуць у ІТ, яны час цей за ўсё 

штур му юць па са ды HR (кад ра ва га ра бот ні-

ка), ад мі ніст ра та ра ці ідуць у тэс ці ра ван не 

пра грам на га за бес пя чэн ня. Але там кан ку-

рэн цыя ўжо і так вы со кая. Вар та гля дзець 

шы рэй: мож на выбраць ды зайн, мар ке тынг 

або ана лі ты ку. Свет не ста іць на мес цы: сла-

бы пол даў но не са сту пае ду жа му ні ў аду-

ка цыі, ні ў пра фе сій най кам пе тэн цыі. Маг-

чы ма, што ўжо праз 5—10 га доў ні хто і не 

ўспом ніць, што га лі на ІT бы ла ка лісь ці «не 

для дзяў чат»... Між ін шым, тры най больш 

важ ныя па тра ба ван ні да пра гра міс та за 

ме жа мі сфе ры ве даў — гэ та шмат за дач-

насць, доб рая па мяць і ўстой лі васць да 

стрэ саў. Па ўсіх гэ тых кры тэ ры ях муж чы ны 

не мо гуць склас ці сла ба му по лу кан ку рэн-

цыю...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«Храб расць, імк нен не да ры зы кі 
ў дзяў чат трэ ба вы хоў ваць».

«Пра гра ма ваць — не скла да ней, 
чым пла на ваць вя чэ ру».

Ада Лаў лейс увя ла ў аба ра чэн не тэр мі ны 
«цыкл», «ра бо чая ячэй ка», «раз мер ка валь ная 

кар та», апі са ла асноў ныя прын цы пы 
ал га рыт мі за цыі, на пі са ла пер шую пра гра му 

для пра та ты па кам п'ю та ра.

За з'яў лен не спа да рож ні ка вай су вя зі, Wі-Fі, 
Bluetooth і стан дар ту GSM мы па він ны ска заць 

«дзя куй» га лі вуд скай акт ры се Хэ дзі Ла мар.


