
Сумесны праект рэдакцыі газеты «Звязда» 
і Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь

Выпуск № 1 (88)

26 студзеня 2019 г.4

НА ВАР ЦЕ КІ БЕРП РАС ТО РЫ

У ад крыц ці ро ты ін фар ма цый-

ных тэх на ло гій пры ня лі ўдзел мі-

ністр аба ро ны Анд рэй РАЎ КОЎ 

і на чаль нік Ге не раль на га шта ба 

Уз бро е ных Сіл — пер шы на мес-

нік мі ніст ра аба ро ны ге не рал-ма-

ёр Алег БЕ ЛА КО НЕЎ.

— За да ча гэ тых хлоп цаў — ства-

рэн не пра грам на га пра дук ту, — за-

зна чыў Анд рэй Раў коў. — Яны бу-

дуць вы кон ваць ва ен на-пры клад-

ныя за да чы, ся род якіх — пра гра-

ма ван не, ад лад ка і тэс ці ра ван не 

ал га рыт маў. Мы ўру ча ем ім тэх ні-

ку, на якой яны бу дуць ства раць, 

ува саб ляць свой ін тэ ле кту аль ны 

па тэн цы ял і да ваць вы ні кі дзе ля 

па вы шэн ня аба ра на здоль нас ці 

кра і ны. Кі рун кі дзей нас ці звя за ны 

з на ві га цы яй, аў та ма ты за ва ным кі-

ра ван нем вой ска мі, ма дэ ля ван нем 

ба я вых дзе ян няў і шэ ра гам ін шых, 

у тым лі ку сак рэт ных, за дач.

Пер ша па чат ко вы кон курс у ро-

ту ін фар ма цый ных тэх на ло гій ака-

заў ся да во лі вы со кі — 8 ча ла век 

на мес ца. У вы ні ку сю ды тра пі лі 

ма ла дыя лю дзі, якія ма юць вы-

шэй шую аду ка цыю, звя за ную з 

вы со кі мі тэх на ло гі я мі. 40 ва ен на-

слу жа чых пра хо дзяць тут тэр мі но-

вую во ін скую служ бу. Але, каб іх 

ада браць, да вя ло ся па гу та рыць з 

сот ня мі лю дзей.

— Ва ен ная ака дэ мія рас пра ца-

ва ла па ла жэн не аб ро це ін фар ма-

цый ных тэх на ло гій, — ка жа вы-

кон ва ю чы аба вяз кі на мес ні ка 

на чаль ні ка ака дэ міі па на ву ко вай 

ра бо це кан ды дат тэх ніч ных на-

вук Дзміт рый СА ХА РУК. — Фак-

тыч на гэ та но вае пад раз дзя лен не 

ва Уз бро е ных Сі лах, якое ста віць за 

мэ ту рас пра цоў ку пра грам ных пра-

дук таў і да ку мен та цыі для ўзо раў 

тэх ні кі, якая па сту пае на ўзбра ен-

не. Су пер су час ныя ра бо чыя мес цы 

раз гор ну ты для ва ен на слу жа чых 

ро ты ін фар ма цый ных тэх на ло гій.

Пры ар га ні за цыі ра бо чых мес цаў 

вя лі кую ўва гу мы і рас пра цоў шчы кі 

ўдзя лі лі эр га но мі цы і тэх ніч най эс тэ-

ты цы. За кож ным ва ен на слу жа чым 

бу дзе за ма ца ва ны асоб ны кам п'ю-

тар для вы ка нан ня за дач па пры зна-

чэн ні. Асаб лі вас цю ра бо ча га мес ца 

з'яў ля ец ца вы со ка прадукцыйная 

пра цоў ная стан цыя, якая са бра на 

на ба зе су час на га пра цэ са ра Іntеl 

Соrе і7, шы ро ка фар мат ны ма ні тор, 

які без шко ды для зда роўя да зва-

ляе апра цоў ваць ад ра зу не каль кі 

за дан няў у шмат акон ным рэ жы ме, 

а так са ма 3D-гра фі ку ў вы со кім раз-

дзя лен ні. Усе кам п'ю та ры, якія пра-

цу юць у ро це ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій, аб' яд на ны ў ад ну ла каль-

ную сет ку. Яна кі ру ец ца сер вер ным 

вуз лом. За раз на мі ўжо атры ма ны 

за дан ні ад пад раз дзя лен няў Мі-

ніс тэр ства аба ро ны, Ге не раль на га 

шта ба, Уз бро е ных Сіл. Пры зна ча ны 

на ву ко выя кі раў ні кі. І з пер ша га ж 

дня мы па ча лі вы кон ваць за да чы 

пра пры зна чэн ні. Так са ма бу дзем 

чы таць цыкл лек цый па асаб лі вас ці 

рас пра цоў кі пра грам ва Уз бро е ных 

Сі лах. Мо ладзь цяпер вель мі доб ра 

пад ка ва на ў ІT. З ін ша га бо ку, у вой-

ску за раз вель мі шмат вы со ка тэх-

на ла гіч на га аб ста ля ван ня і зброі, 

якія па тра бу юць пэў ных ве даў у 

тэ ле ка му ні ка цый най сфе ры. І мы 

раз ліч ва ем, што ву чэб на-ма тэ ры-

яль ная ба за да зво ліць па каз ваць 

мак сі маль ны вы нік, што, у сваю 

чар гу, ума цуе аба ра на здоль насць 

Бе ла ру сі.

Раз мя шчэн не ро ты ні чым не 

ад роз ні ва ец ца ад звы чай на га. 

Акра мя ад на го «але». Не сак рэт, 

што пра цяг лае зна хо джан не за 

кам п'ю та рам азна чае тое, што фі-

зіч ная на груз ка ў гэ ты час бу дзе 

мі ні маль ная. І та му ў раз мя шчэн ні 

бы лі ўста ля ва ны сі ла выя трэ на жо-

ры. Яны да па мо гуць раз мяц ца пас-

ля пра цоў на га дня.

— Ся род ін ша га — і ін фар ма ты-

за цыя са мой ака дэ міі, — пра цяг вае 

Дзміт рый Са ха рук. — Гэ та па трэб-

на, каб ма дэр ні за ваць на ву чаль ны 

пра цэс. На прык лад, тра ды цый на 

вы ву чэн не, ска жам, ра дыё стан цыі 

вы гля дае на ступ ным чы нам. У нас 

іх уся го ад на ці дзве. Та му мы вы-

ву ча ем апа ра ту ру пас ля доў на мі ні-

гру па мі па два-тры ча ла ве кі. Ця пер 

жа мы пла ну ем ства рыць та кі клас, 

дзе бу дзе зна хо дзіц ца 3D-ма дэль 

гэ тай ра дыё стан цыі, з да па мо гай 

ча го мож на бу дзе «ра за браць» яе 

вір ту аль на. Да та го ж бу дзе знач-

на эка но міц ца мес ца ў на ву чаль-

най аў ды то рыі. Ска жам, у ад ным 

кла се сён ня мы мо жам раз гар нуць 

ла ба ра тор ную ўста ноў ку, пры све-

ча ную срод кам су вя зі. Заўт ра ў 

гэ тым жа кла се пач нём вы ву чаць 

сіс тэ мы су час ных са ма лё таў. Яшчэ 

праз дзень — уз бра ен не або аў та-

ма тыч нае кі ра ван не. І гэ та вель мі 

зруч на — да ка за на, што па доб ная 

ма дэль на ву чан ня спры яль на ад бі-

ва ец ца на ўзроў ні пад рых тоў кі тэх-

ніч на га пер са на лу. І больш за тое — 

дзя ку ю чы вір ту аль на му ася род дзю 

мы ця пер атрым лі ва ем маг чы масць 

вы ву чаць узо ры тэх ні кі, якія не зна-

хо дзяц ца на ўзбра ен ні ў бе ла рус-

кім вой ску. Мяр ку ем здаць пер шыя 

га то выя пра дук ты да во се ні. Гэ та 

не аб ход на для та го, каб ця пе раш-

ні пры зыў яшчэ па спеў паў дзель-

ні чаць у тэс ці ра ван ні і ўка ра нен ні 

рас пра ца ва ных пра дук таў.

З са ра ка пра гра міс таў у вай-

ско вай фор ме толь кі ча ты ры не 

ма юць іс тот на га до све ду пра цы. 

У па служ ным спі се ас тат ніх — пра-

ца на пра ця гу не каль кіх га доў, якая 

су мя шча ла ся з ву чо бай на дзён-

ным ад дзя лен ні. Мно гія з іх пра-

ца ва лі ў кам па ні ях — рэ зі дэн тах 

Пар ка вы со кіх тэх на ло гій.

Дзміт рый Га ра вы ро дам са Свет-

ла гор ска. За пля чы ма ў хлоп ца — 

скон ча ны фа куль тэт ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій БДТУ па спе цы яль нас ці 

«пра грам нае за бес пя чэн не ін фар ма-

цый най бяс пе кі ма біль ных сіс тэм». 

А так са ма — і прак тыч ны до свед.

— Я пра ца ваў па спе цы яль нас ці 

ў ка мер цый най ар га ні за цыі з кан ца 

трэ ця га кур са. Так на браў стаж у 

паў та ра го да. Ад пус ка лі з пра цы 

са шка да ван нем, але што зро біш? 

Тут жа ёсць па да бен ства з ты мі 

за да ча мі, з які мі я ўжо ра ней су-

ты каў ся яшчэ «на гра ма дзян цы». 

І за ўва жыў, што аса бо вы склад 

ста ра юц ца ад бі раць так, каб яго 

прад стаў ні кі мак сі маль на рас кры лі 

свае здоль нас ці і ра бі лі тое, з чым 

ужо зна ё мы.

— Як ішоў ад бор у ро ту на ва-

шым пры кла дзе?

— Пы тан не аб ма ёй пры дат нас ці 

да во ін скай служ бы вы ра ша ла ся да-

во лі доў га. Але мне па тэ ле фа на ва лі 

з Ва ен най ака дэ міі і зла дзі лі су моўе 

па тэ ле фо не. Усе хлоп цы, якія пры-

зва ны ў ро ту, бу дуць слу жыць год, 

па коль кі за іх пля чы ма — ву чо ба ва 

ўні вер сі тэ це. Толь кі пяць з іх пра вя-

дуць тут шэсць ме ся цаў, бо пра ву чы-

лі ся адзін год на ва ен най ка фед ры.

— Што б вы па жа да лі сту дэн-

там?

— Па ста ян на вы ву чай це неш та 

но вае. ІТ — вель мі шы ро кая га лі на, 

дзе мож на раз ві вац ца. Трэ ба вы-

браць кі ру нак, які больш па да ба ец ца. 

І па мя тай це: ка лі ста неш — то ад ста-

неш. Пра гра ма ван не за раз раз ві ва-

ец ца прос та ша лё ны мі тэм па мі, і тое, 

што бы ло ак ту аль ным два-тры га ды 

та му, ады хо дзіць на іншы план.

Яшчэ да ўра чыс та га ад крыц ця 

ро ты ін фар ма цый ных тэх на ло гій 

усе ва ен на слу жа чыя прай шлі курс 

па чат ко вай ва ен най пад рых тоў кі, 

вы ка на лі прак ты ка ван ні па стрэль-

бах і пры ня лі пры ся гу. На пе ра дзе 

іх ча кае ўдум лі вая пра ца.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Бел ТА.

Ту рэц кі 
век тар

Мі ністр аба ро ны Бе ла ру-

сі ге не рал-лей тэ нант Анд рэй 

Раў коў і мі ністр на цы я наль най 

аба ро ны Тур цыі Ху лу сі Ака ра 

пра вя лі двух ба ко выя пе ра га-

во ры. Пра гэ та па ве дам ляе 

прэс-служ ба Мі ніс тэр ства 

аба ро ны.

Тэ май гу тар кі ста лі стан і 

перс пек ты вы су пра цоў ніц тва 

па між аба рон ны мі ве дам ства-

мі дзвюх кра ін. Апра ча та го, кі-

раў ні кі мі ніс тэр стваў так са ма 

аб мя ня лі ся мер ка ван ня мі па 

пы тан нях рэ гі я наль най і між-

на род най бяс пе кі.

Бес пі лот ні каў 
ста ла бо лей

У 927-ы цэнтр пад рых тоў-

кі і пры мя нен ня бес пі лот-

ных авія цый ных комп лек-

саў па сту пі лі но выя ўзо ры 

ўзбра ен ня. 

Гэ та бес пі лот ны авія цый ны 

комп лекс «Су пер кам С100» і 

ма дэр ні за ва ны на зем ны ма-

біль ны пункт кі ра ван ня на ба-

зе аў та ма бі ля «Урал-43203». 

Цэнтр на ве даў на чаль нік Ге-

не раль на га шта ба Уз бро е ных 

Сіл — пер шы на мес нік мі ніст-

ра аба ро ны ге не рал-ма ёр Алег 

Бе ла ко неў і азна ё міў ся з но вы-

мі на быт ка мі. Пра гэ та па ве да-

мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 

аба ро ны.

Но вы бес пі лот ны авія цый ны 

комп лекс пры зна ча ны для та го, 

каб вес ці па вет ра ную раз вед ку 

ў лю бы час су так у роз ных ме-

тэа ўмо вах. Ён здоль ны атрым-

лі ваць, пе ра да ваць і за піс ваць 

ін фар ма цыю ў рэ жы ме ан лайн, 

па ра лель на вы зна ча ю чы ка ар-

ды на ты аб' ек та, за якім на зі-

рае.

Ся род пе ра ваг но ва га 

ма біль на га пунк та кі ра ван-

ня — маг чы масць кі ра ван ня 

бес пі лот ні кам сі ла мі раз лі ку 

ў аў та ном ным рэ жы ме. Ма-

шы на аб ста ля ва на ўсім не аб-

ход ным: сіс тэ ма мі энер га- і 

жыц це за бес пя чэн ня, а так са-

ма су вя зі.

Кі ру ю чы ся 
Вен скім 

да ку мен там
Бе ла русь на ве да ла 

ін спек цый ная гру па 

з Фе дэ ра тыў най 

Рэс пуб лі кі Гер ма нія. Гэ та 

ад бы ло ся ў ад па вед нас ці 

з па ла жэн ня мі Вен ска га 

да ку мен та, пад пі са на га 

ў 2011 го дзе, па ве да мі лі 

ў прэс-служ бе 

Мі на ба ро ны.

Ін спек та ры пры бы лі ў 103-ю 

асоб ную гвар дзей скую ва ен-

на-па вет ра ную бры га ду. Яны 

ацэнь ва лі ін фар ма цыю, пе ра-

да дзе ную Бе ла рус сю дзяр жа-

вам — удзель ні цам АБ СЕ ў 

да чы нен ні да аса бо ва га скла-

ду, асноў ных сіс тэм уз бра ен-

ня і ва ен най тэх ні кі вай ско вай 

час ці.

У бры га дзе па бы ва лі, акра-

мя двух прад стаў ні коў ФРГ, па 

ад ным ва ен ным ін спек та ры з 

Да ніі і Лат віі.

Ва ен ныя на ві ныВа ен ныя на ві ны

ІTІT

У кан цы мі ну ла га го да 
ў Ва ен най ака дэ міі 

ад бы ло ся ўра чыс тае 
ад крыц цё на васт во ра на га 
пад раз дзя лен ня Уз бро е ных 
Сіл — ро ты ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій. Пер шыя на ві ны 
пра тое, што ў вой ску з'я віц ца 
но вае фар мі ра ван не, прый шлі 
кры ху бо лей за паў го да та му. 
І вось — ад бы ло ся. Ця пер 
бай цы бу дуць су праць ста яць 
кі бер паг ро зам і рас пра цоў ваць 
спе цы я лі за ва нае пра грам нае 
за бес пя чэн не. Зрэш ты, аб усім 
па па рад ку.

З са ра ка пра гра міс таў 
у вай ско вай фор ме толь кі 
ча ты ры не ма юць іс тот на га 
до све ду пра цы. У па служ ным 
спі се ас тат ніх — пра ца на 
пра ця гу не каль кіх га доў, якая 
су мя шча ла ся з ву чо бай на 
дзён ным ад дзя лен ні. Мно гія 
з іх пра ца ва лі ў кам па ні ях - 
рэ зі дэн тах Пар ка вы со кіх 
тэх на ло гій.


