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19 красавіка 2017 г. У ЦЭНТ РЫ ДЗЯР ЖАЎ НАЙ ПА ЛІ ТЫ КІ6

Пра мыс ло вы гі гант са вец кай эпо хі, зна ка мі ты «Ін тэ грал» па спя хо ва ўпі саў ся ў су час ны ры нак. 
Сён ня ён прад стаў ляе са бой комп лекс прад пры ем стваў і КБ, што за бяс печ ва юць поў ны цыкл 
ства рэн ня вы ра баў — ад пра ек та ван ня да се рый най вы твор час ці. Гэ та адзін з най буй ней шых 
вы твор цаў ін тэ граль ных мік ра схем, дыс крэт ных паў пра вад ні ко вых пры бо раў, срод каў 
ад люст ра ван ня ін фар ма цыі, вы ра баў элект рон най і ме ды цын скай тэх ні кі ў Са юз най дзяр жа ве 
Бе ла ру сі і Ра сіі.
Ся род лаў рэ а таў Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 2016 го да ў га лі не на ву кі і тэх ні кі — 
ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Ін тэ грал» Ві таль Са ла ду ха і кі раў нік фі лі яла аб' яд нан ня — «НТЦ 
«Бел мік ра сіс тэ мы» Сяр гей Шве даў. З Ві та лем Аляк санд ра ві чам СА ЛА ДУ ХАМ су стрэ лі ся 
ка рэс пан дэн ты «Звяз ды».

1. За шклом — па мяш кан не, 
у якім тэх на ло гія па тра буе 
кант ра ля ва на га мік ра клі ма ту 
і звыш чыс та га па вет ра.

2. Аў та ма тыч ны элект рон ны 
да за тар «ДЭА-100» і ме ды цын скі 
ма ні тор «Ін тэ грал-12» — пры кла ды 
рас пра цо вак для ўста ноў ахо вы 
зда роўя.

3. У вы ста вач най за ле по бач 
з ма ке там кас міч на га ка раб ля 
мож на ўба чыць узо ры мік ра схем, 
дзя ку ю чы якім дзей ні чае 
скла да нае аэ ра кас міч нае 
аб ста ля ван не.

«На працягу сваёй 
гісторыі мы былі 
вытворчым аб'яднаннем, 
потым вытворча-тэхнічным 
аб'яднаннем, далей — 
навукова-вытворчым. 
І заўсёды займаліся 
навукай».

Прад стаў ля ем 
су раз моў цу

Ро дам Ві таль Аляк санд ра віч 
з вёс кі Хат ля ны Уз дзен ска га ра-
ё на. Вы пуск нік БДУ, скон чыў фа-
куль тэт ра дыё фі зі кі і элект ро ні кі. 
Кан ды дат тэх ніч ных на вук.

Пра цоў ная бія гра фія цал кам звя-
за на з аб' яд нан нем «Ін тэ грал», ку ды 
ма ла ды ка ман дзір уз во да прый шоў 
пас ля тэр мі но вай служ бы ў ар міі. Па-
чы наў ін жы не рам на СКТБ. На за-
вод зе «Тран зіс тар», што ўва хо дзіць 
у аб' яд нан не, быў на мес ні кам на-
чаль ні ка цэ ха па тэх на ло гіі, а пас ля 
рэ ар га ні за цыі — га лоў ным ін жы не-
рам і ды рэк та рам за во да.

З 2009 го да ге не раль ны ды рэк-
тар ААТ «Ін тэ грал».
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— Чар го вы раз Дзяр-
жаў ная прэ мія пры су-
джа ец ца прад стаў ні кам 
«Ін тэ гра ла» — за рас-
пра цоў ку і ар га ні за цыю 
пра мыс ло вай вы твор-
час ці мік ра элект рон-
ных вы ра баў двай но га 
і спе цы яль на га пры зна-
чэн ня. Як вы лі чы це, 
Ві таль Аляк санд ра віч, 
у чым пры чы на та кой 
па спя хо вай пра цы ка-
лек ты ву?

— Ду маю, ад каз ля-
жыць на па верх ні — у 
цес най су вя зі з на ву кай. 
І па чы на ла ся ўсё з та го, 
што з мо ман ту ства рэн-
ня «Ін тэ гра ла», па коль кі 
га лі на, у якой ён пра цуе, 
да стат ко ва скла да ная, 
ад ра зу бы ла ар га ні за ва на пад рых-
тоў ка про філь ных спе цы я ліс таў — у 
БДУ, у мін скім ра дыё тэх ніч ным ін-
сты ту це і ін шых ВНУ. І на ла джа на 
цес нае ўза е ма дзе ян не з іх на ву кай 
і з На цы я наль най ака дэ мі яй на вук. 
Бо для вы твор час ці мік ра схем, каб 
атры маць на вы ха дзе су час ную 
якас ную пра дук цыю, трэ ба пра во-
дзіць вель мі вя лі кі спектр на ву ко вых 
да сле да ван няў. Я на «Ін тэ гра ле» з 
1982 го да, і ўжо ў той пе ры яд на ву-
коў цы ха дзі лі да нас кож ны дзень 
як на пра цу. І кан так ты з ця гам 
ча су толь кі ўма цоў ва лі ся. А гэ та 
важ на хоць бы та му, што ў мік ра-
элект ро ні цы вы ка рыс тоў ва ец ца 
да стат ко ва скла да нае ана лі тыч нае 
аб ста ля ван не, і рас пра ца ваць усе 
ме то ды кі тут, унут ры «Ін тэ гра ла», 
да во лі скла да на, мо жа не ха піць 
рэ сур саў. У са вец кі час у Бе ла ру сі 
пра ца ва ла ад ра зу не каль кі фі зіч ных 
ін сты ту таў, за раз яны са бра ны ў аб'-
яд на ным ін сты ту це фі зі кі. І ўза е ма-
дзей ні чаць мы менш не ста лі, як і з 
ін сты ту та мі хі міч на га про фі лю. Пра 
што свед чаць шмат лі кія су мес ныя 
рас пра цоў кі.

Больш та го, ня даў на пад пі са на 
па гад нен не аб ства рэн ні іна ва цый-
на га про філь на га клас та ра, ку ды 
ўвай шлі як БДУ, БДУ ІР, БНТУ, як 
На цы я наль ная ака дэ мія на вук — у 
пры ват нас ці, ін сты тут агуль най фі-
зі кі, — так і пра мыс ло выя прад пры-
ем ствы — «Пла нар» і «Ін тэ грал», 
а так са ма НДІ ра дыё ма тэ ры я лаў. 
Мэ та — да біц ца яшчэ боль шай уз-
год не нас ці су мес на га по шу ку.

Вар та мець на ўва зе, што да сле-
да ван ні ў га лі не мік ра элект ро ні кі 
вя дуц ца на вель мі да ра гім аб ста ля-
ван ні, якое па тра буе і скла да най ін-
жы нер най інф ра струк ту ры. Рас ход-
ныя ма тэ ры я лы так са ма да ра гія, а 
яшчэ не аб ход ны так зва ныя чыс тыя 
га зы і асаб лі ва чыс тыя па мяш кан ні. 
І ка лі браць звы чай ны ака дэ міч ны 
ін сты тут, то мно гае з гэ та га трэ ба 
ства раць. А ў нас на «Ін тэ гра ле» ўсё 
ёсць: чыс тыя, фак тыч на стэ рыль ныя 
па мяш кан ні, чыс тыя га зы, азот на-
кіс ла род ная і ва да род на-кіс ла род-
ная стан цыі і гэ так да лей. Ле тась 
у кан цы го да прай шла на ра да пад 
стар шын ствам кі раў ні ка Прэ зі ды у ма 
НАН Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Ры го ра ві-
ча Гу са ко ва, на якой да мо ві лі ся ў 

дэ та лях аб ства рэн ні цэнт ра ка лек-
тыў на га ка ры стан ня, пад бо ры аб-
ста ля ван ня. Пра ду гле джа на, што 
кож ны вы кон вае па ўзгод не ным 
пла не сваю част ку ра бо ты, а ра зам 
вы ка рыс тоў ва ем атры ма ны вы нік.

На пра ця гу сва ёй гіс то рыі мы 
бы лі вы твор чым аб' яд нан нем, по-
тым вы твор ча-тэх ніч ным аб' яд нан-
нем, да лей — на ву ко ва-вы твор чым. 
І заў сё ды зай ма лі ся на ву кай. З са-
ма га па чат ку за пры клад ныя да сле-
да ван ні на «Ін тэ гра ле» ад каз ва ла і 
ад каз вае СКТБ, цяпер 
гэ та — наш фі лі ял 
НТЦ «Бел мік ра сіс-
тэ мы», інакш ды-
зайн-цэнтр. У склад 
яго ўва хо дзіць сер-
ты фі ка ва ны цэнтр 
«Бел мік ра ана ліз», 

які пра во дзіць да сле да ван ні 
фі зіч ных, хі міч ных і ін шых 
ха рак та рыс тык і на огул вы-
кон вае шмат ка рыс най ра-
бо ты.

Пра дук тыў на су пра-
цоў ні ча ем не толь кі са 
ста ліч ны мі ВНУ, але і 
ўні вер сі тэ та мі Го ме ля. Іх 
вы пуск ні кі ах вот на пры хо дзяць 
да нас на пра цу яшчэ і та му, што вы-
дзя ля ем ін тэр нат, а кант ракт за клю-
ча ем не на два, а на пяць га доў. Ка лі 
ча ла век ад пра ца ваў пяць га доў, ён 
ста но віц ца спе цы я ліс там у на шай 
скла да най пра фе сіі, у яго з'яў ля ец ца 
больш моц ная ма ты ва цыя да пра цы, 
і юна кі за ста юц ца пра ца ваць.

— Бо па чы на юць ад чу ваць ся-
бе ста лы мі чле на мі ка лек ты ву, 
га на рац ца яго спра ва мі?

— Зга дзі це ся: каб ка лек тыў га-
на рыў ся сва ім прад пры ем ствам, 
ча ла век па ві нен атрым лі ваць да-
стой ную зар пла ту. Пост са вец кі 
пе ры яд, у ся рэ дзі не 90-х, вы даў ся 
над звы чай скла да ным для нас, 
але пе ра жы лі, за ха ва лі ка лек тыў і 
най важ ней шыя па зі цыі. Сён ня зар-
пла та вы шэй шая за ся рэд не рэс пуб-
лі кан скі па каз чык. Та му і мо ладзь 
ідзе на прад пры ем ства ах вот на, 
у нас больш за 30 пра цэн таў чле-
наў ка лек ты ву — лю дзі ва ўзрос це 

да 35 га доў. І важ на, што яны доб ра 
пра цу юць, па-на ва тар ску.

Але вер нем ся да раз мо вы пра на-
ву ко вы скла даль нік на ша га вы твор-
ча га жыц ця, пра но выя рас пра цоў кі, 
а гэ та пра цэс бес пе ра пын ны. Іс ну-
юць на ву ко ва-тэх ніч ныя пра гра мы, 
у рам ках якіх вя дуц ца рас пра цоў кі. 
Ёсць пра гра мы Са юз най дзяр жа вы, 
так што на ву ко вы по шук і па ста ноў-
ка пра дук цыі на вы твор часць ідуць 

па ста ян на. У нас іс нуе ўлі ко вы па-
каз чык «До ля іна ва цый най пра дук-
цыі ў аб' ёме вы твор час ці». Па фак це 
атрым лі ва ец ца, што ў нас яе больш 
за 30 пра цэн таў, а гэ та доб рая ліч ба, 
якая свед чыць: па ста ян на вя дзец ца 
аб наў лен не.

— Ня даў на кра і на ад свят ка ва-
ла Дзень кас ма на ўты кі. У свой 
час аб' яд нан не атры ма ла ор дэн 
Ле ні на і ор дэн Каст рыч ніц кай рэ-
ва лю цыі за рас пра цоў ку і ства-
рэн не апа ра ту ры для да сле да ван-
ня кас міч най пра сто ры. Ра бо та на 
кос мас пра цяг ва ец ца?

— Ва Ука зе кі раў ні ка дзяр жа вы 
аб пры су джэн ні прэ мій не вы пад-
ко ва га во рыц ца пра экс парт ную 
ары ен та ва насць на шай пра дук цыі. 
Пе ра важ ная яе боль шасць па стаў-
ля ец ца на знеш нія рын кі, і перш за 
ўсё на ры нак Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
У тым лі ку для яе аба рон на-пра мыс-
ло ва га комп лек су і для вы ка нан ня 
кас міч ных пра грам. На ра сій скіх 
кас міч ных ка раб лях і ва ен ных са-
ма лё тах ста яць і спраў на пра цу юць 
ін тэ гра лаў скія мік ра схе мы.

Мож на ўспом ніць, што мы ак тыў-
на ўдзель ні ча лі ў ства рэн ні пер ша га 
бе ла рус ка га мі ні-спа да рож ні ка дыс-
тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі. 
І гэ тая ра бо та, вя до ма, пра цяг ва-
ец ца. За раз удзель ні ча ем ад ра зу ў 
не каль кіх пра гра мах Са юз най дзяр-
жа вы, дзве з якіх на пра мую звя за ны 
з кас міч най тэ ма ты кай.

Ка лі да лей раз ві ваць тэ му экс-
пар ту, то па стаў ля ем так са ма пра-
дук цыю ў Паўд нё ва-Ус ход нюю 
Азію — да во лі па тра ба валь ным 
спа жыў цам Кі тая, Паўд нё вай Ка-
рэі, Тай ва ня, Ган кон га. Я не пры-
во дзіў бы та кі вось прык лад, але 
ён на дзвы чай яск ра вы: з ад ным са 
сва іх спа жыў цоў су пра цоў ні ча ем 
25 га доў — ад праў ля ем яму бяс кор-

пус ныя крыш та лі ў скла дзе плас цін, 
ён збі рае іх і па стаў ляе зна ка мі тай 
ка рэй скай фір ме LG. У ха ла дзіль ні-
ках і ін шай скла да най бы та вой тэх-
ні цы лю бі май на шы мі гас па ды ня мі 

мар кі LG, дзе ёсць элект ро ні ка, ста-

яць на шы кам плек ту ю чыя.

Вы со кі ўзро вень якас ці пра дук цыі 

да зво ліў раз ві ваць су пра цоў ніц тва з 
Ін ды яй, ЮАР, шэ ра гам ін шых кра ін 
і вый сці на еў ра пей скі ры нак, што 
га на ро ва.

Праў да, пры ўсім пры тым ле тась у 
нас за ста ла ся не да вы ка на най за да ча 
па экс пар це, што на пра мую звя за на з 
ін фля цы яй ра сій ска га руб ля. Экс парт 
раз ліч ва ец ца ў до ла рах, і «пра ся дан-
не» ра сій скай гра шо вай адзін кі да ло 

ся бе ад чу ць. За раз, ка лі ру бель па чаў 
ума цоў ваць па зі цыі, у нас тэмп рос ту 
экс пар ту ў пер шым квар та ле 2017 го-
да — 123 пра цэн ты.

— На чым за ся ро дзіў сваю ўва-
гу ка лек тыў сён ня?

— Па-ра ней ша му на за бес пя чэн ні 
вы со кай якас ці пра дук цыі і свое ча-
со вым вы ка нан ні за явак спа жыў ца. 
Наш асноў ны прын цып — быць на-
дзей ным парт нё рам для спа жыў цоў 
і ўзор ным па стаў шчы ком вы са ка я-
кас най пра дук цыі. Для ча го тры ма-
ем пэўны за пас га то вай пра дук цыі, 
каб за яў кі за да валь няць апе ра тыў-
на. Бо вы твор чы цыкл пра цяг лы, для 
вы твор час ці, ска жам, ад ной мік ра-
схе мы трэ ба вы ка наць ад 300 да 800 
тэх на ла гіч ных апе ра цый — у за леж-
нас ці ад скла да нас ці. Спа жы вец не 
мо жа так доў га ча каць.

А вы со кая якасць па трэб на та му, 
што вы ра бы шы ро ка пры мя ня юц-
ца пры ства рэн ні вы со ка дак лад ных 
устрой стваў для ра бо ты ва ўмо вах 
уз дзе ян ня элект ра маг ніт ных па лёў, 
у атам най энер ге ты цы, у той жа 
кас міч най тэх ні цы. Ці ка вы штрых: 
ква лі фі ка цый ныя вы пра ба ван ні мік-
ра схем до след най пар тыі (на без-
ад моў насць) пе рад па ста ноў кай на 
вы твор часць пра цяг ва юц ца ад 3 да 
4,5 ты ся чы га дзін. Гэ та зна чыць, да 
дзе вя ці ме ся цаў. У вы ні ку ўся пра-
дук цыя аба ро не на вы пра ба ван ня мі.

Мы не су па ко і лі ся на тым, што 
на ша сіс тэ ма кі ра ван ня якас цю 
най важ ней шых ві даў пра дук цыі 
сер ты фі ка ва на на ад па вед насць 
па тра ба ван ням стро гіх між на род-
ных стан дар таў, а сіс тэ ма кі ра ван-
ня на ва коль ным ася род дзем — на 
ад па вед насць па тра ба ван ням між-
на род на га эка ла гіч на га стан дар ту. 
Зы хо дзім з та го, што ад па вед насць 
трэ ба па цвяр джаць, а над якас ны мі 
па ра мет ра мі пра ца ваць па ста ян на.

— Гэ та зна чыць, уз ро вень 
ве даў вы ка наў цы ўзды маць да 
ўзроў ню пад рых тоў кі ін жы не ра?

— Не па ве ры це, але на ват па 
адзі ным та рыф на-ква лі фі ка цый ным 
да вед ні ку ве ды ў на ша га ра бо ча га па-
він ны быць на ўзроў ні ін жы не ра. У нас 
вя лі кі ка лек тыў, і 51 пра цэнт ра бот-
ні каў ма юць вы шэй шую і ся рэд нюю 
спе цы яль ную аду ка цыю. Ас тат нія са-
ма стой на, у пра цэ се ра бо ты, да вод-
зяць уз ро вень сва іх ве даў да па трэб-
на га ўзроў ню. Ка лек тыў моц ны, пра-
фе сій на пад рых та ва ны, свае за да чы 
ра зу мее і ве дае, як з імі спра віц ца. 
Я ўжо ка заў, якую коль касць апе ра-
цый трэ ба вы ка наць для вы твор час-
ці крыш та лі ка мік ра схе мы. І кож ную 
апе ра цыю вы кон ва юць роз ныя лю-
дзі. Па мыл ка ад на го на фі ні шы мо жа 
звес ці на нуль пра цу ўсіх. Вось ча му 
ў нас вель мі вы со кія па тра ба ван ні да 
вы твор чай, тэх на ла гіч най дыс цып лі-
ны. І гэ та пе рад умо ва пос пе ху.

Не менш ад каз на ста вім ся да 
бан каў ска га і ка са ва га аб ста ля ван-
ня, маг ніт ных кар так, пры ста са ван-
няў кам п'ю тар най па мя ці, да во лі 
шы ро ка га спект ра ме ды цын скай 
тэх ні кі, якую вы пус ка ем. Элект ра-
ме ха ніч ныя баль ніч ныя лож кі з ан-
ты про леж невы мі мат ра ца мі, не ана-
таль нае аб ста ля ван не «Ма лыш ка», 
функ цы я наль ны ло жа чак для но ва-
на ро джа ных «Са шач ка» і ін шая на-
ша пра дук цыя зроб ле ны сум лен на. 
Ма гу за свед чыць: не маў ля там па да-
ба ец ца. Ма мам і та там — так са ма.

Гу та рыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.
Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

АД РЭ ДАК ЦЫІ. Твор чая бры-
га да шчы ра дзя куе на мес ні ку 
ге не раль на га ды рэк та ра Мі ка-
лаю Мі хай ла ві чу Та ра се ві чу, на-
чаль ні ку ўпраў лен ня пер са на лу 
та ва рыст ва Ула дзі мі ру Ула дзі мі-
ра ві чу Глух ман чу ку і на мес ні ку 
ды рэк та ра НТЦ «Бел мік ра сіс тэ-
мы» чле ну-ка рэс пан дэн ту НАН 
Бе ла ру сі Ана то лю Іва на ві чу 
Бе ла ву су за да па мо гу ў пад рых-
тоў цы пуб лі ка цыі.
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АД СПА ДА РОЖ НІ КА 
ДА «МА ЛЫ ША» І «СА ШАЧ КІ»

«На расійскіх касмічных 
караблях і ваенных 
самалётах стаяць 
і безадказна працуюць 
інтэгралаўскія мікрасхемы».


