
Не стан дарт ная 
ма тэ ма ты ка

Прад стаў ні кі БДУ і БДУ ІР у 

скла дзе на цы я наль най збор-

най увай шлі ў топ-20 най леп-

шых удзель ні каў ка манд на га 

за лі ку на 26-й Між на род най сту-

дэнц кай алім пі я дзе па ма тэ ма-

ты цы. Іntеrnаtіоnаl Mаthеmаtісs 

Соmреtіtіоn (ІMС) — ад зін з са-

мых прад стаў ні чых між на род ных 

спа бор ніц тваў ся род сту дэн таў.

На ра хун ку ў бе ла рус кай ка ман ды 

два за ла тыя, ся рэб ра ны і брон за вы 

ме да лі. «Зо ла та» збор най пры нес лі 

трэ ця курс нік фа куль тэ та пры клад ной 

ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі БДУ Ягор 

Ду бо вік і сту дэнт дру го га кур са фа-

куль тэ та кам п'ю тар ных сі тэм і се так 

БДУ ІР Яў ген Мі наў. «Се раб ро» за вая-

ваў ма гіст рант хі міч на га фа куль тэ та 

БДУ Анд рэй Ся мё наў. «Брон зу» — 

пер ша курс нік фа куль тэ та кам п'ю тар-

ных сіс тэм і се так БДУ ІР Яў ген Ба як.

Уся го сё ле та ўдзель ні ка мі алім пія-

ды ста лі 360 сту дэн таў са 120 ВНУ, 

якія прад стаў ля лі 52 кра і ны Еў ро пы, 

Азіі, Аф ры кі, Паў ноч най і Паўд нё вай 

Аме ры кі. Ма ла дым ма тэ ма ты кам у 

рам ках двух ту раў пра па ноў ва ла ся 

на анг лій скай мо ве ра шаць дзе сяць 

за дач. Іх тэ ма ты ка аб' яд на ла роз ныя 

кі рун кі: тэ о рыю ліч баў, кам бі на то ры ку, 

лі ней ную ал геб ру і ма тэ ма тыч ны ана-

ліз. Кож ны тур доў жыў ся пяць га дзін.

Між на род ная алім пі я да — гэ та ары-

гі наль ныя за да чы, у якіх трэ ба раз ва-

жаць і пра па ноў ваць па ды хо ды, не апі-

са ныя ў пад руч ні ках. Як кан ста ту юць 

на шы пе ра мож цы, па ўмо ве за да чы не 

заў сё ды маг чы ма вы зна чыць яе скла-

да насць: ра шэн не мож на за пі саць у 

два рад кі, а мож на не ўціс нуць і на 

ар куш. Вы дат нае вы ступ лен не — гэ та 

ра шыць столь кі за дан няў, коль кі да-

зва ляе твой уз ро вень ве даў, не згу біць 

ба лы на па мыл ках і не за блы тац ца ў 

тым, што ты ве да еш.

Не прос та 
шах ма ты

Пер ша курс нік фа куль тэ та 

камп'ю тар ных сіс тэм і се так 

БДУ ІР Ан тон СТА РЫ КЕ ВІЧ стаў 

ві цэ-чэм пі ё нам све ту па сё гі. Пра 

гэ та па ве да мі ла прэс-служ ба ўні-

вер сі тэ та.

Сё гі (або япон скія шах ма ты) — куль-

та вая гуль ня, якая атры ма ла рас паў-

сюдж ван не да лё ка за ме жа мі Кра і ны 

Узы хо дзя ча га Сон ца. Яна па доб ная на 

тра ды цый ныя, але мае свае ад мет нас-

ці. Га лоў нае — ка лі ў шах ма тах збі тая 

фі гу ра па кі дае по ле, то ў сё гі, за браў шы 

яе ў пра ціў ні ка, мож на ёю ска рыстац ца. 

Ёсць фі гу ры, якія на гад ва юць шах мат-

ныя, але ёсць і та кія, што не су стрэ неш 

у тра ды цый най гуль ні.

Чэм пі я нат све ту па сё гі пра хо дзіў 

у Бра ціс ла ве (Сла ва кія). Ан тон абы-

шоў больш за сто ўдзель ні каў з Япо ніі, 

ЗША, Фран цыі, Вя лі ка бры та ніі, Гер ма-

ніі, Ра сіі і ін шых кра ін.

Да рэ чы, сё ле та Ан тон Ста ры ке-

віч стаў пе ра мож цам ма ла дзёж на га 

чэм пі я на ту Еў ро пы па сё гі. Збор ная 

Бе ла ру сі, ка пі та нам якой ён з'яў ляў-

ся, вый гра ла най буй ней шы ў све це 

ан лайн-тур нір Wоrld Shоgі Lеаguе. 

У фі на ле на шы пе ра маг лі ра сій скую 

ка ман ду.

Да рэ чы, на ступ ныя чэм пі я на ты Еў-

ро пы і све ту бу дуць пра хо дзіць ме на ві-

та ў Мін ску, і Ан тон ус кла дае на гэ тыя 

тур ні ры вя лі кія спа дзя ван ні.
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Вы шэй шая шко лаВы шэй шая шко ла

Ёсць мер ка ван не, што праз 

10—15 га доў ан лайн-на ву чан не 

(як мі ні мум на ўзроў нях вы шэй-

шай і да дат ко вай аду ка цыі) ста не 

да мі на ваць, а за бяс печ ваць аду-

ка цый ны пра цэс ва ўмо вах усе-

агуль най гла ба лі за цыі бу дзе ўся-

го не каль кі сот няў (мак сі мум — 

ты сяч) уні вер сі тэ таў. Фак тыч на 

сён ня ідзе ба раць ба за «мес ца 

пад сон цам». Хто праз дзя ся-

так га доў за ста нец ца дзе ю чым 

гуль цом на рын ку аду ка цый ных 

па слуг, а хто бу дзе вы му ша ны 

са сту піць сваё мес ца ін шым?

У Бе ла ру сі пі я не рам ан лайн-

на ву чан ня з'яў ля ец ца Бе ла рус кі 

дзяр жаў ны ўні вер сі тэт ін фар ма-

ты кі і ра дыё элект ро ні кі, дзе дыс-

тан цый ныя аду ка цый ныя тэх на-

ло гіі раз ві ва юц ца з 2002 го да.

— Ка лі ў 2008 го дзе вы пуск ні-

ка мі дыс тан цый най фор мы бы лі 

ўся го шэсць ча ла век, якія на ву ча-

лі ся па трох спе цы яль нас цях, то 

праз дзе сяць га доў — ужо 70 ча-

ла век, якія асвой ва лі сем спе цы-

яль нас цяў, — рас каз вае дэ кан 

фа куль тэ та іна ва цый най бес-

пе ра пын най аду ка цыі Яў ген 

ШНЭЙ ДЗЕ РАЎ. — Наш фа куль-

тэт быў утво ра ны ў 2017 го дзе 

шля хам аб' яд нан ня фа куль тэ та 

за воч на га на ву чан ня і фа куль тэ-

та бес пе ра пын на га і дыс тан цый-

на га на ву чан ня. У ве рас ні та го 

ж го да мы пе ра еха лі ў но вы на-

ву чаль ны кор пус, у су вя зі з чым 

у нас з'я ві лі ся і но выя тэх ніч ныя 

маг чы мас ці: у бу дын ку пра кла-

дзе ны су час ныя кам п'ю тар ныя 

сет кі, аб ста ля ва ны цэнтр ві дэа-

 кан фе рэнц-су вя зі і цью тар скі 

бокс. Гэ тыя но ва ўвя дзен ні да па-

маг лі зра біць пра цэс атры ман ня 

ве даў больш эфек тыў ным. Мы 

адзі ная ВНУ, якая ўклю чае ў план 

пры ёму дыс тан цый ную фор му 

на ву чан ня. У гэтым на ву чаль-

ным го дзе гэ та бы ло 170 мес цаў. 

Ця пер на на шым фа куль тэ це па 

дыс тан цый най фор ме атры ман-

ня аду ка цыі на ву ча ец ца амаль 

500 сту дэн таў. Та кім чы нам мы 

да ём ве ды па най больш за па-

тра ба ва ных спе цы яль нас цях 

ІT-про фі лю: «аў та ма ты за ва ныя 

сіс тэ мы апра цоў кі ін фар ма цыі», 

«ін жы нер на-псі ха ла гіч нае за бес-

пя чэн не ін фар ма цый ных тэх на-

ло гій», «ін фар ма ты ка і тэх на ло гіі 

пра гра ма ван ня», «ін фар ма цый-

ныя сіс тэ мы і тэх на ло гіі (у біз нес-

ме недж мен це), «пра гра ма ва ныя 

ма біль ныя сіс тэ мы», «пра грам-

нае за бес пя чэн не ін фар ма цый-

ных тэх на ло гій», «эка но мі ка 

элект рон на га біз не су» і «элект-

рон ны мар ке тынг».

— А чым дыс тан цый ная 

фор ма на ву чан ня ад роз ні ва ец-

ца, на прык лад, ад за воч най?

— Вы ка ры стан нем ін фар ма-

цый ных тэх на ло гій: сту дэнт пра-

цуе хоць і са ма стой на, але пры 

па ста ян ным уза е ма дзе ян ні з вы-

клад чы кам. Аб мен ін фар ма цы яй 

па між імі ад бы ва ец ца з да па мо-

гай ін тэр нэ ту і ан лайн-сэр ві саў. 

Сту дэнт мо жа атры маць кан суль-

та цыю, не аб ход ную лі та ра ту ру і 

пра слу хаць лек цыі ад да ле на. 

Кант роль ве даў так са ма пра во-

дзіц ца дыс тан цый на: па ві дэа-

су вя зі або з да па мо гай ін тэр ак-

тыў ных пра грам тэс ці ра ван ня. 

Не трэ ба ча каць вы клад чы ка па 

рас кла дзе — мож на за даць яму 

пы тан не праз ін тэр нэт, атры маць 

апе ра тыў ны ад каз і да лей пра ца-

ваць са ма стой на.

Гэ та да зва ляе ды на міч на і па-

спя хо ва асвой ваць прад ме ты з 

тым тэм пам, які зруч ны сту дэн ту, 

а так са ма з улі кам яго ін ды ві ду-

аль ных асаб лі вас цяў і аб ста він. 

У пра цэ се на ву чан ня іс нуе маг-

чы масць склас ці ін ды ві ду аль ны 

гра фік вы ву чэн ня дыс цып лін у 

рам ках бя гу ча га се мест ра, ча го 

пры за воч най фор ме на ву чан ня 

зра біць нель га. У сту дэн таў дыс-

тан цый най фор мы прак тыч на ад-

сут ні ча юць аба вяз ко выя за ня ткі ў 

ВНУ, пры яз джаць трэ ба толь кі на 

зда чу за лі каў і эк за ме наў.

— Ці мо жа це вы склас ці 

парт рэт ва ша га сту дэн та?

— Дыс тан цый нае на ву чан не 

час та вы бі ра юць тыя, хто хо ча 

атры маць якас ную вы шэй шую 

аду ка цыю без ад ры ву ад ра бо-

ты, дру гую вы шэй шую аду ка цыю 

па ра лель на з пер шай, і лю дзі, 

якім з пры чы ны іх фі зіч ных асаб-

лі вас цяў цяж ка пе ра мя шчац ца па 

го ра дзе. Ся род на шых сту дэн таў 

па спя хо ва на ву ча юц ца 12 ча ла-

век з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі 

маг чы мас ця мі. З да зво лу Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі яны і атэс та-

цыю мо гуць пра хо дзіць дыс тан-

цый на. За апош нія ча ты ры га ды 

вы шэй шую аду ка цыю ў БДУ ІР на 

дыс тан цый най фор ме атры ма лі 

дзевяць ча ла век з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі. Ды яг на зы ў іх роз-

ныя, пе ра важ на гэ та па ру шэн ні 

апор на-ру халь на га апа ра та. Сё-

лета на дру гі і ста рэй шыя кур сы 

для атры ман ня дру гой вы шэй шай 

аду ка цыі бы лі за лі ча ны 34 ча ла-

ве кі. Па чы на ю чы з 2004 го да, на 

фа куль тэт іна ва цый най бес пе ра-

пын най аду ка цыі пры хо дзяць сту-

дэн ты, якія па ра лель на жа да юць 

атры маць дру гую спе цы яль насць, 

хоць іх і ня шмат, бо ву чыц ца ад-

ра зу па не каль кіх спе цы яль нас цях 

скла да на.

Акра мя та го, кам п'ю тар і ін тэр-

нэт пры хо дзяць на да па мо гу сту-

дэн там, якія хо чуць вы ву чаць у 

ін ды ві ду аль ным па рад ку асоб ныя 

дыс цып лі ны. На пра ця гу ме ся ца 

пас ля па чат ку ву чо бы сту дэнт 

дзён най фор мы на ву чан ня мо жа 

на пі саць за яву аб тым, што ў яго 

ёсць жа дан не тую ці ін шую дыс-

цып лі ну вы ву чаць дыс тан цый на. 

Ці, на прык лад, сту дэнт пла нуе 

пе ра вес ці ся з ад ной спе цы яль-

нас ці на ін шую. Як вы ву чыць той 

прад мет, які трэ ба здаць да дат-

ко ва? Ад каз ві да воч ны — асво іць 

яго дыс тан цый на.

— А як ан лайн-на ву чан не 

рэа лі зу ец ца на прак ты цы?

— З 2017 го да мы пе рай шлі 

на вы ка ры стан не элект рон ных 

аду ка цый ных рэ сур саў но ва га 

па ка лен ня. Увесь тэ а рэ тыч ны ма-

тэ ры ял раз бі ты на мо ду лі. Кож-

ны мо дуль змя шчае як мі ні мум 

ад ну муль ты ме дый ную ўстаў ку: 

ві дэа лек цыю, прэ зен та цыю, ву-

чэб ны фільм. Пас ля яго за сва-

ен ня пра ду гле джа ны пра меж ка-

вы кант роль ны тэст. Сту дэн ты 

асвой ва юць мо ду лі па кро ка ва, 

до ступ да на ступ на га атрым лі-

ва юць толь кі пас ля пра хо джан ня 

па пя рэд ня га, гэ та зна чыць, пас ля 

вы ву чэн ня тэ а рэ тыч на га ма тэ ры-

я лу, ві дэа кан тэн ту і па спя хо ва-

га пра хо джан ня тэс ту, а до пуск 

да бя гу чай атэс та цыі — пас ля 

пра хо джан ня ўсіх мо ду ляў. Та кі 

па кро ка вы сцэ на рый за сва ен ня 

ву чэб най дыс цып лі ны да зва ляе 

ма ты ва ваць сту дэн таў і па вы-

шаць якасць уся го аду ка цый-

на га пра цэ су. А элект рон ныя 

рэ сур сы но ва га па ка лен ня ар га-

ні зоўваюць сет ка вае на ву чан не, 

аў та ма ты зуюць пра меж ка вы і 

вы ні ко вы кант роль.

Фар мат дыс тан цый на га на ву-

чан ня ад па вя дае су час ным су-

свет ным тэн дэн цы ям. Па ста ян на 

аб наў ля ец ца кан тэнт: лек цыі, ін-

ды ві ду аль ныя прак тыч ныя ра бо-

ты, кант роль ныя ра бо ты, тэс ты. 

На шым сту дэн там да дзе ны са-

мыя шы ро кія маг чы мас ці на ву-

чан ня з пры мя нен нем су час ных 

элект рон ных сіс тэм, вы ка ры стан-

ня больш як 400 якас ных элект-

рон ных аду ка цый ных рэ сур саў па 

роз ных дыс цып лі нах.

На фа куль тэ це іна ва цый най 

бес пе ра пын най аду ка цыі ча ла-

век атрым лі вае паў на вар тас ную 

вы шэй шую аду ка цыю, комп лекс-

ныя ве ды і дып лом дзяр жаў на га 

ўзо ру з пры сва ен нем ад па вед най 

ква лі фі ка цыі. Тэр мін на ву чан ня 

скла дае пяць га доў і тры га ды — 

пры атры ман ні дру гой вы шэй шай 

аду ка цыі.

— Ня ўжо дыс тан цый нае 

на ву чан не мо жа цал кам вы-

цес ніць з вы шэй шай шко лы 

пра фе са ра з крэй дай? Маг чы-

масць атры маць вы шэй шую 

аду ка цыю до ма, не ўста ю чы 

з-за кам п'ю та ра, вы гля дае, 

ка неш не, пры ця галь на, але ў 

дыс тан цый най фор мы ёсць не 

толь кі плю сы, але і мі ну сы...

— Да іх я ад нёс бы дэ фі цыт 

аса біс тых ста сун каў: у вас не 

атры ма ец ца па ве ся ліц ца з ад-

на груп ні ка мі на па ры, сха дзіць 

ра зам у ста лоў ку. Ка лі вы лю бі-

це ка му ні ка ваць і ўжо ўяў ля е це 

са бе сту дэнц кія ту соў кі, ін тэр нэт-

аду ка цыя вам на ўрад ці спа да-

ба ец ца. Яшчэ ад на ака ліч насць, 

якую аба вяз ко ва трэ ба мець на 

ўва зе, — для аду ка цыі на ад лег-

лас ці па тра бу ец ца са ма дыс цып-

лі на. Трэ ба са ма стой на зма гац ца 

з ля но тай, раз ві ваць ус ед лі васць 

і са ма кант роль, каб свое ча со ва 

прай сці тэ о рыю і атэс та цыю. 

Дыс тан цый на не маг чы ма вы ву-

чыц ца, на прык лад, на ўра ча ці на 

пі ло та, але атры маць пра фе сію ў 

ІТ цал кам маг чы ма.

Матэрыялы падрыхтавала 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

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

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

СТАЦЬ СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТАМ... 
АН ЛАЙН

Дыс тан цый нае на ву чан не — 
да ні на мо дзе ці бу ду чы ня?

«Ця пер на на шым 
фа куль тэ це 
па дыс тан цый най фор ме 
атры ман ня аду ка цыі 
на ву ча ец ца амаль 
500 сту дэн таў».

«Кант роль ве даў 
так са ма пра во дзіц ца 
дыс тан цый на: па ві дэа су вя зі 
або з да па мо гай 
ін тэр ак тыў ных пра грам 
тэс ці ра ван ня».

«Ака ліч насць, 
якую аба вяз ко ва трэ ба мець 
на ўва зе, — для аду ка цыі 
на ад лег лас ці па тра бу ец ца 
са ма дыс цып лі на».

На праця гу апош ніх двац ца ці га доў срод кі на ву чан ня моц на 

эва лю цы я на ва лі. Сён ня для та го, каб на ву чац ца, зу сім 

не аба вяз ко ва на вед ваць лек цыі. Тая ж ін тэр нэт-ака дэ мія 

Ха на дае бяс плат ны до ступ больш чым да чатырох ты сяч 

мік ра лек цый па са мых роз ных дыс цып лі нах. Слу ха ча мі 

вя до ма га пра ек та ў сфе ры ма са вай ан лайн-аду ка цыі 

Соursеrа з'яў ля юц ца больш за 10 міль ё наў ча ла век, 

якія вы ву ча юць ка ля 1000 кур саў ад больш чым 

100 уні вер сі тэ таў. Ся род іх Стэн фард, Пры нстан, 

Мі чы ган скі і Пен сіль ван скі ўні вер сі тэ ты.


