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ПАКАЛЕННЕ NEXT

Пра грэс — ву чэб на му пра цэ суПра грэс — ву чэб на му пра цэ су

ВЫ КЛАД ЧЫ КІ 
І СТУ ДЭН ТЫ — 

У ІН ТЭР АК ТЫ ВЕ
...за снуць на лек цыі ўжо не атры ма ец ца

Аду ка цый ны пра ект «Ра зум ны клас» стар-
та ваў на фа куль тэ це кам п'ю тар ных сіс тэм і 
се так БДУ ІР пры пад трым цы кам па ній «МТС» 
і Samsung. Мэ та пра ек та — ства рыць ін тэр ак-
тыў нае ася род дзе, якое да зво ліць мак сі маль на 
уцяг нуць усіх удзель ні каў у на ву чаль ны пра цэс 
дзя ку ю чы аб ме ну ін фар ма цы яй у рэ жы ме рэ-
аль на га ча су.

На прак ты цы «Ра зум ны клас» уяў ляе са бой сіс тэ му 
звя за ных па між са бой па бес пра вад ной сет цы элект-
рон ных пры лад: ін тэр ак тыў най дош кі і план шэ таў ці 
ноў тбу каў. Ву чэб ны пра цэс аба пі ра ец ца на вы ка ры-
стан не ме на ві та гэ тых дэ вай саў без пры мя нен ня пад-
руч ні каў і тра ды цый ных кан спек таў.

Samsung пра да ста віў для аб ста ля ван ня ву чэб най 
аў ды то рыі сваю ін тэр ак тыў ную дош ку, а для сту дэн-
таў — гіб рыд ныя план шэ ты ATІV Smart PC 5. Але да 
ін тэр ак тыў най дош кі мо гуць пад клю чац ца не толь кі 
пры ла ды Samsung, на ад ва рот, «Ра зум ная шко ла» ства-
ра ец ца мак сі маль на да ступ най для пры лад са мых роз-
ных вы твор цаў.

Сіс тэ ма, на прык-
лад, да зва ляе сту-
дэн там за да ваць вы-
клад чы ку пы тан ні ў 
элект рон ным фар ма це 
не па срэд на пад час за-
ня ткаў, не ад цяг ва ю чы 
яго ад чы тан ня лек цыі. 
Усе да сла ныя пы тан-
ні ад люст роў ва юц ца ў 
спе цы яль ным акен цы 

на эк ра не ін тэр ак тыў най дош кі. А ін фар ма цыя, 
якая дэ ман стру ец ца на ін тэр ак тыў най дош цы, у 
сваю чар гу ад люст роў ва ец ца на ўсіх улас ных ма-
біль ных пры ла дах.

Вы клад чы кі фак тыч на атры ма лі эфек тыў ны ін-
стру мент як для кі ра ван ня на ву чаль ным пра цэ сам і 
ар га ні за цыі гру па вой ра бо ты ў аў ды то рыі, так і для 
кант ро лю за па спя хо вас цю. Так, сту дэн ты пры да па-
мо зе звя за ных па між са бой план шэ таў і ін тэр ак тыў-
най дош кі мо гуць пра дэ ман стра ваць вы клад чы ку 
хат няе за дан не, па ка заць яму дзе ян не на пі са ных 
імі пра грам. Пас ля лек цыі сту дэн ты атрым лі ва юць 
на свае пры ла ды тэс ты для пра вер кі за свое най ін-
фар ма цыі. Пры пра вя дзен ні тэс ці ра ван ня вы клад-
чык мо жа ўжо праз не каль кі хві лін вы вес ці вы ні кі 
па спя хо вас ці на эк ран ін тэр ак тыў най дош кі. Так са-
ма, дзя ку ю чы сіс тэ ме, вы клад чык мае маг чы масць 
ада слаць усім слу ха чам лек цыі хат няе за дан не ў 
элект рон ным ва ры ян це.

Для БДУ ІР пра ект быў бяс плат ным, хоць пэў ныя 
на ма ган ні для адап та цыі пра грам на га за бес пя чэн-
ня і ву чэб ных пра грам пры клас ці ўсё ж да вя ло ся. 
Па сло вах на мес ні ка дэ ка на фа куль тэ та КСіС па 
ву чэб най ра бо це Аляк сея Ля шчо ва, гэ та толь кі пер-
шы крок. На ступ ным ста не пра па но ва кан тэн ту, 
адап та цыя лек цый і ства рэн не вір ту аль ных ла ба-
ра то рый.

Без су мнен ня, «Ра зум ны клас» зной дзе шы ро кае 
рас паў сюдж ван не ў сіс тэ ме аду ка цыі дзя ку ю чы та му, 
што сіс тэ ма лёг ка адап ту ец ца пад па трэ бы той ці ін шай 
на ву чаль най уста но вы.

Ад каз ва ю чы на пы тан не жур на ліс таў, ці не ста-
нуць но выя тэх на ло гіі ка та лі за та рам яшчэ боль ша га 
дыс тан цы я ван ня пе да го гаў і вуч няў, Аляк сей Ля шчоў 
кан ста та ваў: «Тут важ ны ра зум ны пад ход. «Ра зум ны 
клас» — толь кі ін стру мент, пры мя нен не яко га трэ ба 
кам бі на ваць з жы вы мі зно сі на мі ў аў ды то рыі. Але ві да-
воч на, што свет змя ня ец ца, ён ужо зу сім ін шы. І нам, 
удзель ні кам аду ка цый на га пра цэ су, трэ ба не ад ста ваць 
ад пра грэ су»...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

— Іван, рас ка жы, што та-
кое спар тыў нае пра гра ма-
ван не і чым яно ад роз ні ва-
ец ца ад тра ды цый на га?

— Агуль ных мо ман таў 
шмат, кро пак до ты ку — так-
са ма. Але га лоў нае ад роз нен-
не ў тым, што на алім пі я дах 
пра гра міс ты ра ша юць скла-
да ныя за да чы (ча сам ні як не 
пры вя за ныя да рэ аль на га 
жыц ця) на хут касць. Бы ва-
юць, праў да, і ін шыя пра ві лы. 
Фар ма таў іс нуе шмат, але гэ-
та — асноў ны. За да чы да во лі 
скла да ныя. Па сут нас ці, гэ та 
ма тэ ма тыч ныя га ла ва лом кі. 
Усё ро біц ца на кам п'ю та ры, 
ад ка зам ста но віц ца код, які 
по тым пра вя ра ец ца на пра ца-
здоль насць. У гэ тым за клю ча-
ец ца пра гра місц кі эле мент.

Іс ну юць роз ныя фар ма ты 
спа бор ніц тваў па спар тыў-
ным пра гра ма ван ні: ка манд-
ныя і аса біс тыя, сту дэнц кія і 
«для ўсіх».

— Ці мож на на зваць 
спар тыў нае пра гра ма ван-
не пра фе сі яй?

— Ні ў якім ра зе. Але яно 
мо жа да па маг чы знай сці пра-
цу та ле на ві тым пра гра міс там. 
Пас ля Gооglе Соdе Jаm да 
мя не па сту пі ла не каль кі пра-
па ноў ад сур' ёз ных кам па ній, 
у тым лі ку ад Gооglе. Уво гу-
ле, спа бор ніц твы та ко га ты пу 
звы чай на і пра вод зяц ца для 
та го, каб «на гле дзець» са бе 
но вых су пра цоў ні каў. Яшчэ 
бы вае, што якой-не будзь кам-
па ніі трэ ба вы ра шыць скла-
да ную і не тра ды цый ную за-
да чу. Яны збі ра юць вось та кіх 
алім пі яд ні каў, пры зна ча юць 
тэр мін зда чы і «ўкід ва юць» 
за да чу. Ка ман ды шу ка юць 
шля хі ра шэн ня, пе ра мож ца 
атрым лі вае гро шы і, маг чы-
ма, пра па но ву аб улад ка ван ні 
на пра цу. Але ў чыс тым вы-
гля дзе гэ та не больш, чым 
хо бі.

— А ці ёсць ве ра год-
насць, што спар тыў нае 
пра гра ма ван не ста не па-
пу ляр ным ві дам спор ту, як 
гэ та ў свой час ад бы ло ся з 
кі берс пор там?

— Ду маю, што не. У алім-
пі я дах па пра гра ма ван ні ад-
сут ні чае, на пэў на, га лоў ны 
эле мент спор ту — ві до вішч-
насць. Ні ко му не бу дзе ці ка ва 
гля дзець, як на тоўп «гі каў»* 

дру куе на ма ні то ры ні ко му 
не зра зу ме лы код. З кі бер -
с пор там сі ту а цыя ін шая: там 
мож на стра ляць, біц ца, і ўсе 
гэ та ба чаць і ра зу ме юць. 
Узяць на ват тыя ж шах ма-
ты: боль шасць лю дзей ха ця 
б мі ні маль на ве дае, што гэ та 
та кое, ве дае пра ві лы, як хо-
дзяць фі гу ры, і гэ так да лей. А 
рад кі пра грам на га ко да ні ко га 
не ці ка вяць, акра мя спе цы я-
ліс таў. Та му я ўпэў не ны, што 
алім пі я ды за ста нуц ца алім пі-
я да мі.

— Што трэ ба зра біць, каб 
стаць спар тыў ным пра гра-
міс там?

— У пер шую чар гу — за ці-
ка віц ца. У мя не ўсё па чы на-
ла ся са школь ных алім пі яд, 

по тым бы ла ўні вер сі тэц кая 
ка ман да. Па сту по ва вый шаў 
на яшчэ больш сур' ёз ны ўзро-
вень.

— Іван, ты вель мі доў-
га ішоў да гэ тай пе ра мо-
гі, зай маў вось мае мес ца, 
у па за мі ну лым го дзе ўзяў 
«се раб ро» і вось, на рэш-
це, пе ра мо га. У чым сак рэт 
пос пе ху?

— Вя лі кай роз ні цы па між 
удзель ні ка мі фі наль ных эта-
паў ня ма. Прос та ка мусь ці ў 
пэў ны дзень шан цуе, і ўсё ў 
яго атрым лі ва ец ца, а ка мусь-
ці — не вель мі. Зрэш ты, да 
Соdе Jаm я ні як не рых та ваў-
ся, бо ўся па трэб ная ба за ў 
мя не бы ла. Прос та так скла-
ла ся, і я стаў пе ра мож цам.

— Ці вя лі кі ўнё сак у гэ тую 
пе ра мо гу зра біў фа куль тэт 
пры клад ной ма тэ ма ты кі і 
ін фар ма ты кі БДУ? Маг чы-
ма, са ма аду ка цыя ў гэ тай 
сфе ры больш важ ная?

— Я не ха чу вель мі кры ты-
ка ваць свой уні вер сі тэт, але 
ад на з яго за дач — свое ча-
со вае аб наў лен не кур саў па 
дыс цып лі нах, асаб лі ва ў та-
кой сфе ры, як ін фар ма ты ка. 
Мне ўні вер сі тэт даў пэў ную 
струк ту ры за цыю ве даў, на ву-
чыў ары ен та вац ца ў сфе ры. 

Та му са мым ка рыс ным для 
ся бе я на зваў бы пер шы курс. 
Дру гі — ужо менш. Да лей — 
зу сім ма ла ка рыс на га. Спра-
ва ў тым, што я не ву чыў ся 
ў ін шых ВНУ і кры ты ка ваць 
аб грун та ва на на ўрад ці ма гу. 
Але лі чу, што пос пе хі на шых 
(і не толь кі) хлоп цаў — гэ та ў 
боль шай сту пе ні іх улас ныя 
да сяг нен ні.

Ін шая спра ва, што на шы 
ўні вер сі тэ ты вель мі лю бяць 
па спа бор ні чаць адзін з ад ным 
як раз у сфе ры алім пі яд. 

— І ёсць чым га на рыц-
ца?

— Без умоў на. Сё ле та ка-
ман да БДУ на су свет ным 
кон кур се пра гра міс таў ся род 
сту дэн таў АСM ІСРС за ва я-
ва ла «се раб ро», а 19-га до вы 
Ге надзь Ка рат ке віч (бе ла рус, 
за раз сту дэнт Санкт-Пе цяр-
бур гскага ўніверсітэта ІТМО) 
уво гу ле адзін з леп шых спар-
тыў ных пра гра міс таў у све це. 
Леп шы мі ў све це па куль што 
за ста юц ца ра сі я не, кі тай цы, 
япон цы, па ля кі, але з на мі як 
мі ні мум лі чац ца.

— У вы твор час ці кам-
п'ю тар ных склад ні каў Бе-
ла русь вель мі ад ста ла ад 
вя ду чых кра ін. Маг чы ма, 
на стаў час вы хо дзіць на 
пер шы план у вы твор час ці 
пра грам на га за бес пя чэн ня? 
Тым больш, што ў спар тыў-
ным пра гра ма ван ні, па тва іх 
сло вах, пос пе хі ёсць...

— А з вы твор час цю 
«соф та» і так усё доб ра. 
Бе ла русь у гэ тым сэн се ад-
на з вя ду чых кра ін. Не ве-
даю, праў да, якую ро лю ў 
гэ тым ады гра ла ства рэн не 
Пар ка вы со кіх тэх на ло гій, 
але ІT-кам па ніі ў Бе ла ру сі 
рас туць як на драж джах. 
Пры чым гэ та як кам па ніі, 
якія ро бяць пра грам нае за-
бес пя чэн не для ін шых пра-
ек таў, так і тыя, што ства ра-
юць улас ныя. Вель мі доб ры 
прык лад — су свет на вя до-
мая Wаrgаmіng з яе Wоrld 

оf Tаnks («Све там тан каў»). 
Іс ну юць та кія кам па ніі, як 
ЕРАM Sуstеms, у якіх офіс 
зна хо дзіц ца ў Аме ры цы, а 
ўвесь штат — у Бе ла ру сі. 
Так вы гад ней, бо тут пра-
гра міс ту мож на пла ціць 
знач на мен шыя гро шы, але 
ў бе ла рус кіх рэа лі ях гэ та 
ўсё ад но бу дзе вы шэй за 
ся рэд ні за ро бак.

— Ня даў на ў ад ным з ра-
сій скіх ча со пі саў па ве да мі-
лі, што Мінск — гэ та адзі ны 
ў све це го рад, дзе дзяў ча ты 
ў клу бах шу ка юць ме на ві та 
пра гра міс таў...

— Не ве даю, ці праў да 
гэ та, але ка лі яны кі ру юц ца 
кры тэ ры ем фі нан са вай за-
бяс пе ча нас ці, то маг чы ма. 
Пра ца пра гра міс та пры но-
сіць вя лі кія, па на шых мер-
ках, за роб кі, хоць і не за воб-
лач ныя. Пры чым для гэ та га 
не аба вяз ко ва шу каць буй-
ную кам па нію. Я, на прык-
лад, ад мо віў ся ад пра цы ў 
Gооglе, бо лі чу, што адэ-
кват на аца ніць маг чы мас ці 
і ўнё сак асоб на га пра гра-
міс та мож на толь кі ў не вя-
лі кай кам па ніі, дзе ўсе на ві-
да во ку. Gооglе — гэ та гі гант, 
там пра цу юць дзя сят кі ты сяч 
«ко да раў», і пра ца леп шых 
там не за ўваж ная.

— А як на конт стэ рэа ты-
пу, што пра гра міс ты — гэ та 
лю дзі, якіх ні чо га, акра мя 
кам п'ю та раў, не ці ка віць?

— Не ве даю, ва ўсіх па-
роз на му. Я, на прык лад, у 
воль ны час ма гу па гля дзець 
фільм. Іг раю на пі я ні на. Ну і, 
вя до ма, ма гу «па стра ляць» у 
кам п'ю тар най гуль ні. У клу бы 
не ха джу, ка вяр ня ці рэ ста ран 
— мой мак сі мум.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
*«Гік» — (ад англ. Gееk) 

ча ла век, які праз мер на не-
чым ці ка віц ца ці за хап ля ец-
ца. Ужы ва ец ца пе ра важ на ў 
да чы нен ні да лю дзей, праз-
мер на за ці каў ле ных кам п'ю-
та ра мі.

Во сень бы вае роз най: яр кай, ма-
ляў ні чай, з мност вам роз на ка ля-
ро ва га ліс ця, якое ша па ціць пад 
на га мі. А бы вае як сён ня. Ка лі хо-
лад на, віль гот на, не кам форт на і 
са мот на.

Ра ні ца па чы на ла ся як звы чай на. Пад'-
ём, по тым у ван ны па кой, ку бак ка вы — і 
да тэ ле ві за ра: па гля дзець пра гноз на-
двор'я. Дождж. Зна чыць, прый дзец ца 
апра наць курт ку і браць у шко лу па ра сон. 
Праў да, пра па ра сон я ў вы ні ку за бы ла ся, 
так што дзень не за ла дзіў ся ўжо з са май 
ра ні цы...

Ад ся дзеў шы сем уро каў у шко ле, на-
рэш це іду да ха ты. Сты хія бу шуе. Лье пра-

ліў ны дождж, а як вы па мя та е це — я без 
па ра со на. Уся мок рая, з рас тра па ны мі 
ва ла са мі і чор ны мі «слязь мі» ту шы на 
тва ры, за хо джу ў паў пус ты аў то бус. Вы-
бі раю мес ца ка ля акна, на су праць ней-
ка га хлоп ца з на тат ні кам. На вош та яму 
на тат нік у аў то бу се? А зрэш ты — гэ та 
зу сім не важ на.

Кроп лі, якія сця ка юць па шкле, на-
вод зяць мя не на раз ва жан ні. Я на дзя-
ваю на вуш ні кі і за плюшч ваю во чы... Ну 
ча му мне так не шан цуе? Із ноў шэ рая 
па ла са. А што мне трэ ба? Уся го толь кі 
тро хі цяп ла, ра зу мен ня ці... ма лень кі цуд. 
Збі раць бу ке ты з су хо га роз на ка ля ро ва га 
ліс ця, шпа цы ра ваць з сяб ра мі, смя яц ца 
без на го ды...

Вось і мой пры пы нак. Хло пец, які ся-
дзеў на су праць, ужо вый шаў. Па ды хо дзя-
чы да дзвя рэй, я за ўва жаю яго на тат нік, 
па кі ну ты на па ша ра ва ным ся дзен ні. Што 
ж, не толь кі мне сён ня не шан цуе. Спра віц-
ца з ці каў нас цю не ма гу і ха паю на тат нік. 
Дождж ужо скон чыў ся, вы гля ну ла сон ца.

Прый шоў шы да ха ты і зра біў шы ўро кі, я 
ўспа мі наю пра за бы ты на тат нік. Тое, што я 
ў ім пра чы та ла, пры му сі ла мя не ўсміх нуц ца: 
«Не жу ры ся, усё бу дзе доб ра!» І ма лень кае, 
на ма ля ва нае ў кутку ліс та сон ца.

На пэў на ён мае ра цыю: заўт ра бу дзе 
ін шая во сень.

Ары на КА ГА ЛЁ НАК, 
ву ча ні ца 10 кла са 

на ва по лац кай гім на зіі №2.

Пры пра вя дзен ні 
тэс ці ра ван ня 
вы клад чык мо жа 
ўжо праз не каль кі 
хві лін вы вес ці вы ні кі 
па спя хо вас ці на эк ран 
ін тэр ак тыў най дошкі.

З «ба зай» у га ла веЗ «ба зай» у га ла ве

«ЗА ГУГ ЛІЦЬ» 
УЛАС НЫЯ ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ

Між на род нае спа бор ніц тва па пра гра ма ван ні Соdе Jаm, 
якое пра во дзіц ца пры пад трым цы су свет на га ін тэр нэт-
гі ган та Gооglе, сё ле та ад зна чы ла сваё дзе ся ці год дзе. 
Ме на ві та юбі лей ны кон курс стаў тры ум фаль ным для 
Бе ла ру сі: пе ра мож цам Gооglе Соdе Jаm стаў вы пуск нік 
фа куль тэ та пры клад ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі БДУ 
Іван МЯ ЦЕЛЬ СКІ, які апя рэ дзіў на шля ху да пе ра мо гі 45 
ты сяч кан кур сан таў з уся го све ту. Ка рэс пан дэнт «Чыр-
вон кі» су стрэў ся з Іва нам для та го, каб рас пы таць яго 
пра пе ра мо гу і па га ва рыць пра перс пек ты вы спар тыў-
на га (і не толь кі) пра гра ма ван ня ў Бе ла ру сі.
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Леп шы мі ў све це па куль 
што за ста юц ца ра сі я не, 
кі тай цы, япон цы, 
па ля кі, але з на мі як 
мі ні мум лі чац ца.

Бы ла ін шая во сеньБы ла ін шая во сень СОН ЦА... АД НЕ ЗНА ЁМ ЦАСОН ЦА... АД НЕ ЗНА ЁМ ЦА


