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КІ БЕР БЯС ПЕ КА 
Ў ТРЭН ДЗЕ

Пад час ад крыц ця вы-

стаў кі мі ністр су вя зі і ін-

фар ма ты за цыі Сяр гей 

ПА ПКОЎ ад зна чыў, што 

сё ле та на «TІБО» асаб лі вая 

ўва га бу дзе ўдзя ля ец ца кі-

рун ку кі бер бяс пе кі — аба-

ро ны ін та рэ саў дзяр жа вы 

ў вір ту аль най пра сто ры. 

Мно гія экс пер ты і ана лі ты-

кі ў га лі не ўзбра ен ня сён-

ня сы хо дзяц ца ў мер ка-

ван ні, што су праць ста ян ні 

ХХІ ста год дзя мо гуць пе-

рай сці ў вір ту аль ную пра-

сто ру. На прык лад, пры ніз-

кай аба ро не нас ці ха кер скі мі 

ата ка мі мож на вы вес ці са 

строю ра бо ту сіс тэ мы GРS-

на ві га цыі, тэх ні ку, вы крас ці 

стра тэ гіч на важ ную ін фар-

ма цыю. Таму, па сло вах мі-

ніст ра, гэ ты кі ру нак сён ня 

ста но віц ца трэн дам.

Прад пры ем ствы Дзяр-

жаў на га ва ен на-пра мыс-

ло ва га ка мі тэ та прад ста ві-

лі най ноў шыя рас пра цоў кі 

па аба ро не ін фар ма цыі. 

Кам па нія «АГАТ — сіс тэ мы 

кі ра ван ня» пра дэ ман стра-

ва ла ўні каль ную рас пра-

цоў ку Рrіmа — плат фор-

му для крып та гра фіч най 

аба ро ны ін фар ма цыі — яе 

шыф ра ван ня, з маг чы мас-

цю пе ра да чы па ад кры тых 

ка на лах. Та кім чы нам ін-

фар ма цыя мо жа бяс печ-

на ад праў ляц ца праз лю бы 

від су вя зі, але для пры ёму 

па трэб на ана ла гіч ная пры-

ла да. Спе цы яль ны крып-

та гра фіч ны ал га рытм аба-

ра няе ін фар ма цыю пад час 

пе ра да чы.

СІС ТЭ МЫ СУ ВЯ ЗІ
Так са ма на стэн дзе 

«АГАТ» бы лі стан цыі для 

пе ра да чы і пры ёму ін фар-

ма цыі, якія мож на ўста лёў-

ваць, на прык лад, на ка-

манд на-штаб ную ма шы ну 

і ка ар ды на ваць дзе ян ні па 

сха ва ных ка на лах су вя зі.

Кам па нія «Тэх ні ка су вя-

зі» пра дэ ман стра ва ла бар-

та вую шы ро ка ды я па зон ную 

ан тэ ну, якая су мя шча ец ца з 

роз ны мі ты па мі ра дыё стан-

цый і мо жа быць уста ноў-

ле на на лю бую ма біль ную 

бра ня тэх ні ку. Рас пра цоў-

шчы кі сцвяр джа юць, што 

яна не ства рае кан такт ных 

пе ра шкод ра дыё пры ёму 

пры ру ху тэх ні кі.

Ін шая ўні каль ная ан тэ на 

АШ-4 так са ма мо жа быць 

уста ноў ле на на ва ен ную тэх-

ні ку, ад нак яе ад мет най ры-

сай з'яў ля ец ца ра бо та ў эк-

стрэ маль ных ат мас фер ных 

умо вах. Яна здоль ная за бяс-

печ ваць су вязь пры тэм пе ра-

ту рах ад +50 да -50 гра ду саў 

пры ат мас фер ных апад ках, 

за пы ле нас ці і пыр сках.

Не менш ці ка вая і пар-

та тыў ная ава рый на-вы-

ра та валь ная ра дыё стан-

цыя Р-855А1, здоль ная 

падтрымліваць двух ба ко-

вую су вязь па між чле на мі 

экі па жа па вет ра на га суд на 

ў вы пад ку, ка лі яно па цяр-

пе ла ава рыю. Та кая ра дыё-

стан цыя да па мо жа экі па жу 

звя зац ца з по шу ка ва-вы ра-

та валь най гру пай і пры вес-

ці яе да па трэб на га мес ца. 

У прылады ёсць два рэ жы-

мы — «су вязь» і «ма як». 

У пер шым яна пе ра тва ра-

ец ца ў ра дыё тэ ле фон, у 

дру гім — пе рад ае сіг нал 

бед ства ў ад па вед нас ці 

з між на род ны мі нор ма мі 

ІСАО. Яна так са ма здоль ная 

вы трым лі ваць эк стрэ маль-

ныя клі ма тыч ныя ўмо вы: 

пра цуе пры тэм пе ра ту ры 

ад -50 да +60 гра ду саў і ад-

нос най віль гот нас ці па вет ра 

да 90 %.

«РА ЗУМ НЫЯ 
НА ВУШ НІ КІ»

Так тыч ная аб ста ноў-

ка на по лі бою па ста ян на 

змя ня ец ца: ці шы ня мо жа 

рэз ка вы бух нуць ка на на-

дай ар ты ле рый скіх зал паў 

або стра ля ні най. На «TІБО» 

прад ста ві лі бе ла рус кія «ра-

зум ныя на вуш ні кі», якія 

мо гуць ад ся каць рэз кія шу-

мы, здоль ныя па шко дзіць 

зда роўе сал да та. Гар ні ту ра 

ГСШ-01 мае так зва ную гу-

ка вую паст ку, якая да зва ляе 

змян шаць шу мы звыш за  

115 дБ. Ак тыў ныя на вуш ні-

кі пра цу юць пры тэм пе ра ту-

рах ад -30 да +55 гра ду саў, 

пра ца здоль ныя ва ўмо вах 

інею і ра сы. Сіл ку юц ца ад 

ба та рэй кі ты пу ААА і мо гуць 

бес пе ра пын на пра ца ваць на 

пра ця гу 72 га дзін.

ВІР ТУ АЛЬ НЫЯ 
МАС ТЫ

На ва ен ным фа куль тэ це 

БНТУ рас пра ца ва лі трэ на-

жор, які да зва ляе вір ту аль на 

на ву чаць уз вя дзен ню мас-

тоў це раз вод ную пе ра шко-

ду. Аў тар ская рас пра цоў ка 

ва ен на-тэх ніч на га фа куль-

тэ та БНТУ з'яў ля ец ца пра-

гра май-сі му ля та рам, якая 

да зва ляе кі ра ваць ма шы-

най УБМ-2, што пры зна ча на 

для бу даў ніц тва ніз ка вод ных 

мас тоў з га то вых эле мен таў 

кан струк цыі. Гэ тая ма шы на 

ста іць сён ня на ўзбра ен ні 

ў Бе ла ру сі. Пра гра ма да-

зва ляе кур сан ту па этап-

на ўдзель ні чаць у пра цэ се 

ўзвя дзен ня мос та, а кі ра ван-

не на гад вае гуль ню ў тан кі, 

што па ляг чае за сва ен не. 

Так са ма ўсе на вед валь ні кі 

стэн да ва ен на га фа куль тэ та 

БНТУ маг лі па прак ты ка вац-

ца ў вір ту аль най страль бе з 

трэ ні ро вач на га АК-74 і піс та-

ле та Ма ка ра ва.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



Сён ня ў гіс то ры ка-куль тур ным комп лек се «Лі нія 

Ста лі на» пры пад трым цы Мі ніс тэр ства аба ро ны 

прой дзе «Ноч му зе яў — 2018». Ме ра пры ем ства 

пры мер ка ва на да Між на род на га дня му зе яў.

На пра ця гу дня і да но чы для на вед валь ні каў комп лек су 

бу дуць пра ца ваць эк скур сій ныя і за баў ляль ныя зо ны. Бу дзе 

пра дэ ман стра ва на рэ кан струк цыя нач но га бою аф ган скай 

вай ны з удзе лам гур та ва ен на-гіс та рыч най рэ кан струк цыі 

«Шу ра ві» і ва ен на-гіс та рыч на га клу ба «Сал да ты Пе ра мо-

гі». Як заў сё ды, кож ны на вед валь нік «Лі ніі Ста лі на» зной-

дзе са бе за ня так па ду шы — па-за за леж нас цю ад уз рос ту. 

Са мых ак тыў ных ча ка юць па да рун кі і су ве ні ры. У рам ках 

між на род най ак цыі бі ле ты на на вед ван не комп лек су бу дуць 

па спе цы яль най ца не са зніж кай.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  

СУ СТРЭ ЛІ 
ДЭ ЛЕ ГА ЦЫЮ НА ТА

Дэ ле га цыя штаб-ква тэ ры НА ТА на гэ тым тыд ні на ве-

да ла Бе ла русь. Прай шла што га до вая на ра да па пы-

тан нях удзе лу Бе ла ру сі ў пра цэ се пла на ван ня і ацэн кі 

сіл пра гра мы НА ТА «Парт нёр ства дзе ля мі ру».

Пад час яе ад бы ло ся ўзгад нен не но ва га па ке та мэт парт-

нёр ства, там аб мер ка ва лі шэ раг прак тыч ных пы тан няў, а 

так са ма ад зна чы лі шля хі па ўза е ма дзе ян ні па між Мі ніс тэр-

ствам аба ро ны і струк тур ны мі пад раз дзя лен ня мі аль ян су ў 

ме жах пра цэ су пла на ван няі і ацэн кі сіл.

З бе ла рус ка га бо ку ў на ра дзе пры ня лі ўдзел прад стаў-

ні кі струк тур ных пад раз дзя лен няў Мі ніс тэр ства аба ро ны, 

Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл і Уз бро е ных Сіл, якія ад-

каз ва юць за рэа лі за цыю мэт. У склад дэ ле га цыі НА ТА ўвай-

шлі прад стаў ні кі Між на род на га сак ра та ры я та і кі раў ніц тва 

ва ен на га парт нёр ства НА ТА, ата шэ па пы тан нях аба ро ны 

пры па соль стве Фе дэ ра тыў най Рэс пуб лі кі Гер ма нія, Лі тоў-

скай Рэс пуб лі кі, Рэс пуб лі кі Поль шча і Чэш скай Рэс пуб лі кі 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, а так са ма прад стаў нік па соль ства 

Эс тон скай Рэс пуб лі кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, які вы кон вае 

функ цыі кан такт на га па соль ства НА ТА.

Вы ні кам на ра ды ста ла су стрэ ча на чаль ні ка дэ парт амен-

та між на род на га ва ен на га су пра цоў ніц тва — па моч ні ка 

мі ніст ра аба ро ны па пы тан нях між на род на га ва ен на га су-

пра цоў ніц тва ге не рал-ма ё ра Але га Воінава з кі раў ні ком 

дэ ле га цыі По лам Савера, у хо дзе якой ба кі аб мер ка ва лі 

стан і перс пек тыў ныя кі рун кі раз віц ця су пра цоў ніц тва ў 

ва ен най сфе ры.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



НА ВАР ЦЕ — 
ТЭХ НА ЛО ГІІ

Прад пры ем ствы Дзярж кам ва енп ра ма прад ста ві лі свае 
рас пра цоў кі на ХХV між на род най вы стаў цы «TІБО-2018»

Хай-тэкХай-тэк  

«Су праць ста ян не» 
на па лі го не Лас ві да

Ад най мен ная ва ен на-спар тыў ная па тры я тыч ная гуль-

ня пра хо дзіць у гэ тыя дні пад Ві цеб скам на па лі го не 

103-й асоб най гвар дзей скай па вет ра на-дэ сант най 

бры га ды. Яе ўдзель ні кі пра вя ра юць свае ве ды і ўмен-

ні па аг ня вой пад рых тоў цы, спа бор ні ча юць у збор цы 

і раз бор цы зброі, пе ра адоль ва юць па ла су раз вед-

чы ка. Так са ма ў пра гра ме гуль ні — комп лекс ныя 

сі ла выя прак ты ка ван ні, арм рэс лінг і пе ра цяг ван не 

ка на та.

Але най больш ві до вішч ным ста не марш-кі док па пе ра се-

ча най мяс цо вас ці з ары ен та ван нем на мяс цо вас ці, пад час 

яко га бу дуць эва ку я ва ны ўмоў ныя «па ра не ныя» і пе ра адо-

ле на вод ная пе ра шко да.

Год ад го ду рас це і коль касць удзель ні каў «Су праць ста-

ян ня», якое пра во дзіц ца сё ле та чац вёр ты раз. На прык лад, 

сё ле та на па лі гон Лас ві да пры еха лі 250 ча ла век. Яны скла лі 

11 дру жын з роз ных ар га ні за цый па ўсёй кра і не.

— Гуль ня скі ра ва на на вы ха ван не па тры я тыз му, ка манд-

на га ду ху, лю бо ві да спор ту і ства рэн не ста ноў ча га імі джу 

Уз бро е ных Сіл, — па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 

аба ро ны. — «Су праць ста ян не» — доб рая маг чы масць для 

ўдзель ні каў па ка заць свае ве ды і ўмен ні, твор чыя здоль нас-

ці, з'яд наць ка лек ты вы, а так са ма аб мя няц ца во пы там.

Ва ляр' ян ШКЛЕННІК.

У яб лы чак!
Най леп шую снай пер скую па ру 

вы зна чы лі пад Брэс там
На па лі го не Брэсц кі 38-й асоб най гвар дзей скай дэ-

сант на-штур ма вой бры га ды скон чы лі ся між на род-

ныя спа бор ніц твы на са мую леп шую снай пер скую 

па ру спе цы яль на га пры зна чэн ня Уз бро е ных Сіл. 

Най больш дак лад ных страл коў вы зна ча лі ў ін ды ві-

ду аль ным і пар ным за лі ках.

— Да нас сё-

ле та пры еха лі на 

іс пыт 27 снай пер-

скіх пар, — за-

зна чыў стар шы 

суд дзя спа бор-

ніц тваў Ва дзім 

ГРЫ ЦУК. — Ся-

род іх — тры з Ра-

сій скай Фе дэ ра-

цыі. Пры ем на ад-

зна чыць, што най леп шы мі бы лі пры зна ны ва ен на слу жа чыя 

сіл спе цы яль ных апе ра цый Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі. Так са ма 

ў лі ку кан кур сан таў — бай цы спе цы яль на га пад раз дзя лен ня 

па ба раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз», спе цы яль на га атра да 

хут ка га рэ ага ван ня ўнут ра ных вой скаў, спец пад раз дзя лен ня 

па меж ных вой скаў і рэ гі я наль ных атра даў мі лі цыі.

Снай пе ры стра ля лі з роз ных ві даў зброі, пры зна ных ад-

ны мі з най леп шых у све це — ра сій скай, фін скай і ня мец кай 

вы твор час ці.

Мно гія ва ен ныя рас пра цоў кі з'яў ля юц ца 

стра тэ гіч на важ ны мі для ахо вы кра і ны, і ве даць 

аб іх маг чы мас цях па він ны толь кі спе цы я ліс ты. 

Ах вя ра ваць ці каў нас цю дзе ля бяс пе кі — ра зум ная 

ца на. Ад нак ёсць шэ раг імі джа вых на прам каў, 

якія свед чаць аб тым, што ва ен ныя і на ву коў цы 

ў тан дэ ме со чаць за су свет ны мі трэн да мі і 

га то выя да су праць ста ян ня па гро зам. Так, пад час 

між на род най вы стаў кі «TІБО-2018» у Мін ску 

прад пры ем ствы Дзярж кам ва енп ра ма прад ста ві лі 

свае рас пра цоў кі ў га лі не су вя зі, кі бер бяс пе кі, 

аб мун дзі ра ван ня і пры ста са ван няў для тэх ні кі. 

Не менш ці ка вы мі бы лі і рас пра цоў кі, ся род якіх 

«ра зум ныя на вуш ні кі» і вір ту аль ны трэ на жор 

для на ву чан ня ін жы нер ных вой скаў уз вя дзен ню 

пе ра праў це раз рэкі.

Нач ны бой і эк скур сіі для ўсіхНач ны бой і эк скур сіі для ўсіх
Чым здзі віць «Лі нія Ста лі на» ў ноч му зе яў
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