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Су пер кам п'ю тар
і элект ра ма біль

На шос тым кан ты нен це пла не-

ты за вяр ша ец ца ства рэн не бе ла-

 рус кай ан тарк тыч най стан цыі. 

«У гэ тым го дзе, мяр ку ем, мы цал кам 

за вер шым яе ман таж. Гэ та бу дзе 

па ста ян на дзе ю чая стан цыя, якая 

да зво ліць бе ла рус кім па ляр ні кам 

пра ца ваць у рэ гі ё не круг лы год, а 

не адзін се зон, як ця пер. Асва ен не 

па ляр ных тэ ры то рый і па скла да-

нас ці, і па рэ сур сах, як мы лі чым, 

пры раў ноў ва ец ца да дзей нас ці 

ў кос ма се», — да даў Ула дзі мір 

Гу са коў.

На пе рад пус ка вой ста дыі зна-

хо дзіц ца пра ект па ства рэн ні 

Бе ла рус кай атам най стан цыі. 

З ак тыў ным удзе лам ву чо ных фар-

 мі ру ец ца яшчэ ад на на ву ка ё міс-

тая га лі на бе ла рус кай эка но мі кі — 

атам ная энер ге ты ка. Рас пра цоў-

кай су свет на га ўзроў ню мож на 

сме ла пры знаць ства рэн не спе-

цы я ліс та мі Ака дэ міі на вук аў та-

ма ты за ва най сіс тэ мы кант ро лю за 

ра ды я цый най аб ста ноў кай у ра ё-

не Бе ла рус кай АЭС. Так са ма бы-

ла рас пра ца ва на ме то ды ка, якая 

да зва ляе па вы сіць дак лад насць 

да ных аб ру хах зям ной ка ры ў ра ё-

 не бу даў ніц тва АЭС з пра гно зам 

гэ тых дэ фар ма цый: усе ра зу ме-

юць, што тэ ры то рыя, дзе раз мя-

шча ец ца стан цыя, па він на быць 

устой лі вая...

Ство ра ны шэ раг важ ных прак-

ты ка-ары ен та ва ных клас та раў у 

га лі не ма шы на бу да ван ня і пры-

бо ра бу да ван ня, мік ра бія ло гіі, ге-

не ты кі, фар ма цэў ты кі, ства ла вых 

кле так, мік ра бія ло гіі, ге не ты кі, 

фар ма цэў ты кі, оп та э лект ро ні кі і 

мік ра элект ро ні кі, кам па зі цый ных 

ма тэ ры я лаў і ін шыя. Сён ня та кіх 

меж дыс цып лі нар ных на ву ко ва-

тэх на ла гіч ных клас та раў на ліч ва-

ец ца больш як 74. На ба зе ар га-

ні за цый НАН ство ра на пры клад на 

100 на ву ка ё міс тых вы твор час цяў 

роз ных па ме раў і ма гут нас цяў. 

Усё гэ та да зва ляе вы ра шаць буй-

ныя на ву ко выя і на ву ко ва-гас па-

дар чыя за да чы. Так, вы ні кам 

ка а пе ра цыі на ву кі і вы твор час ці 

з'яў ля ец ца кар' ер ны са ма звал

Бе лАЗ-75180 гру за па ды маль нас-

цю 180 тон. За раз ідзе ра бо та над 

яго бес пі лот ным ва ры ян там.

Ле тась су мес на з «Бел ка мун-

ма шам» быў ство ра ны ўзор па-

са жыр ска га ніз ка пад ло га ва га 

элект ро бу са. Па спа жы вец кіх ха-

рак та рыс ты ках наш элект ро бус 

пе ра ўзы хо дзіць леп шыя за меж-

ныя ана ла гі. Так са ма на ву коў цы 

ака дэ міі рас пра ца ва лі лі ней ку 

пер са наль ных элект рыч ных транс-

парт ных срод каў, якая ўклю чае 

кам плект для пе ра аб ста ля ван ня 

ме ха ніч на га ве ла сі пе да на элект-

ра ця гу, а так са ма срод кі ма ло га 

элект ра транс пар ту — га рад скі 

склад ны элект ра ве ла сі пед, трох-

ко ла вы элект ра ве ла сі пед і на ват 

ма та цыкл.

Быў удас ка на ле ны ўзор элект-

ра ма бі ля: яго пра бег па вя лі ча ны 

ў два ра зы. Рас пра ца ва ны і вы-

раб ле ны экс пе ры мен таль ны ўзор 

ай чын на га элект ра ру ха ві ка для 

элект ра ма бі ля.

У рам ках най важ ней ша га для 

эка но мі кі кра і ны кі рун ку па за-

бес пя чэн ні вы со ка пра дук цый ных 

сіс тэм апра цоў кі вя лі кіх ма сі ваў 

да ных ство ра ны ай чын ны офіс ны 

су пер кам п'ю тар «СКІФ-гео-ЦОД 

РБ» пра дук цый нас цю больш як 

100 трыль ё наў апе ра цый у се кун-

ду (100,68 Тфлопс) — гэ та ў пяць 

ра зоў пе ра вы шае пра дук цый-

насць па пя рэд няй ма дэ лі.

У эка но мі цы на асно ве су-

пер кам п'ю тар ных тэх на ло гій 

вы ка рыс тоў ва юц ца комп лек сы 

для ма дэ ля ван ня, ін жы нер на га 

ана лі зу і вы пра ба ван няў эле мен-

таў аў та транс парт ных срод каў; 

тэ ле ме ды цын скія сіс тэ мы для 

дыс тан цый ных кан суль та цый 

па ліч ба вых флю а раг ра фіч ных 

да сле да ван нях; цэнт ра лі за ва-

ная сіс тэ ма элект рон най вы піс-

кі і вод пус ку ле ка вых срод каў і 

мно гае ін шае. З да па мо гай су-

пер кам п'ю тар ных вы лі чэн няў 

бы лі вы яў ле ны но выя хі міч ныя 

злу чэн ні для ства рэн ня эфек тыў-

ных ле ка вых прэ па ра таў, у тым 

лі ку су праць ВІЧ/СНІД.

Бес пі лот ні кі 
і ге ном ныя 
тэх на ло гіі

Да лё ка за ме жа мі Бе ла ру сі 

вя до мыя рас пра цоў кі ў га лі не ла-

зер ных і плаз мен ных тэх на ло гій, 

ап тыч ных і ла зер ных пры бо раў, 

но вых ма тэ ры я лаў з ад мыс ло вы мі 

ўлас ці вас ця мі, ра дыё элект ро ні кі, 

ін фар ма ты кі, аў та ма ты за ва ных 

сіс тэм кі ра ван ня, ме ды цын скай 

тэх ні кі ле ка вых срод каў, бія тэх на-

ло гій, функ цы я наль ных пра дук таў 

хар ча ван ня...

Га лоў ны ву чо ны сак ра тар 

На цы я наль най ака дэ міі на вук, 

ака дэ мік Аляк сандр КІЛЬ ЧЭЎ-

СКІ акрэс ліў га лоў ныя на прам кі 

іна ва цый най дзей нас ці ака дэ-

міч ных ву чо ных на бя гу чы год: 

гэ та ІТ-сфе ра (сіс тэ мы штуч на-

га ін тэ ле кту, су пер кам п'ю та ры, 

кван та выя кам п'ю та ры, ін тэр нэт 

рэ чаў, ма шын нае на ву чан не на 

асно ве штуч на га ін тэ ле кту), кас-

міч ныя да сле да ван ні, бія тэх на ло гіі 

і на на тэх на ло гіі, фарм тэх на ло гіі, 

ства рэн не но вых ма тэ ры я лаў, аг-

 ра тэх на ло гіі но ва га па ка лен ня. 

У 2019 го дзе бу дзе пра цяг ну та ра-

 бо та па ства рэн ні но вых бес пі лот-

ні каў. Па шы ра ны спектр па слуг у 

Рэс пуб лі кан скім цэнт ры ге ном ных 

тэх на ло гій. Ця пер ака дэ мія пра цуе 

над ства рэн нем но вай мэ та вай 

між дзяр жаў най пра гра мы «Іна ва-

цый ныя бія тэх на ло гіі і эка но мі ка 

кра ін ЕА ЭС».

У бя гу чым го дзе пла ну ец ца 

пра вес ці ка ля 80 буй ных на ву ко-

вых ме ра пры ем стваў, уклю ча ю-

чы Еў ра пей скую бія тэх на ла гі чую 

шко лу, між на род ную кан фе рэн-

цыю па кван та вай оп ты цы і кван-

та вай ін фар ма ты цы. Пла ну ец ца, 

што Са ве там ма ла дых ву чо ных 

НАН бу дзе ар га ні за ва ны ў Цэнт-

раль ным ба та ніч ным са дзе ўжо 

дру гі Фес ты валь на ву кі з но вы мі 

тэ ма тыч ны мі зо на мі. Ча ка ец ца, 

што ў ім возь муць удзел прад стаў-

ні кі за меж най на ву ко вай су поль-

нас ці. Ле тась фес ты валь на ву кі, 

які су паў з Днём го ра да, на ве да лі 

больш як сем ты сяч ча ла век.

ТОП-15 у ме ды цы не
У сваю чар гу, ме ды цын ская і 

фар ма цэў тыч ная на ву ка но сяць 

у боль шай сту пе ні пры клад ны і ў 

мен шай — фун да мен таль ны ха-

рак тар.

— Асноў ная за да ча, якая ста іць 

пе рад імі, — на ву ко вае вы ра -

шэн не праб лем прак тыч най ме-

ды цы ны, за бес пя чэн не но вы мі 

ме та да мі і срод ка мі ака зан ня ме-

ды цын скай да па мо гі, рас пра цоў ка 

ле ка вых срод каў і фарм суб стан-

цый, ды яг нас тыч ных на бо раў і ме-

ды цын скіх вы ра баў, — пад крэс-

лі вае на чаль нік ад дзе ла на ву кі 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Ва сіль ФІ ЛА НЮК. — Мы па він-

ны га ран та ваць ле ка вую бяс пе ку 

кра і ны і не за леж насць ад за меж-

ных фарм выт вор цаў, а так са ма 

пры цяг нуць да нас на ля чэн не па-

цы ен таў з-за мя жы.

Ле тась у Бе ла ру сі бы лі рас пра-

ца ва ны і за цвер джа ны 280 но вых 

ме та даў ака зан ня ме ды цын скай 

да па мо гі, з іх 261 на кі ра ва ны на 

вы ка нан не ды яг нос ты кі, ля чэн-

ня, пра фі лак ты кі за хвор ван няў, 

ме ды цын скай рэ абі лі та цыі па цы-

ен таў, 18 — на за бес пя чэн не са-

ні тар на-гі гі е ніч на га і эпі дэ мі я ла-

гіч на га даб ра бы ту на сель ніц тва 

і 1 — на ме та да ла гіч нае за бес пя-

чэн не скры нін га вых пра грам. «Да 

за цвяр джэн ня Мі ніс тэр ствам ахо-

вы зда роўя гэ тыя ме та ды прай-

шлі апра ба цыю, якая па цвер дзі-

ла іх ме ды цын скую, эка на міч ную 

эфек тыў насць і са цы яль ную знач-

насць», — да даў Ва сіль Фі ла нюк.

Па пры кла дзе На цы я наль най 

ака дэ міі на вук у сіс тэ ме ахо вы 

зда роўя так са ма быў скла дзе ны 

ТОП-15 вы ні каў у на ву ко вай і іна-

ва цый най дзей нас ці за 2018 год. 

У пры ват нас ці, у РНПЦ «Кар дыя-

ло гія» быў рас пра ца ва ны ме тад 

ля чэн ня па цы ен таў з кар дыя мі-

я па ты я мі не эшэ міч на га ге не зу 

з эн да вас ку ляр ным увя дзен нем 

аў та ла гіч ных ме зен хі маль ных 

ства ла вых кле так, які да зво-

ліў ад цяг нуць у ча се вы ка нан не 

транс план та цыі сэр ца, па збег нуць 

пра вя дзен ня іму на суп рэ сіў най 

тэ ра піі, па вя лі чыць пра цяг ласць 

жыц ця па цы ен таў, рэ зіс тэнт ных 

да ме ды ка мен тоз най тэ ра піі, на 

10 пра цэн таў, змен шыць коль-

касць шпі та лі за цый з гэ тай па та-

ло гі яй на 15 пра цэн таў.

Яшчэ ад ну на ва цыю рас пра ца-

ва лі ву чо ныя Бе ла рус кай ме ды-

цын скай ака дэ міі пас ля дып лом-

най аду ка цыі су мес на з НП «Мед-

бі я тэх» — тэх на ло гію трох мер най 

рэ кан струк цыі ніж няй і ме ды яль-

най сце нак вач ні цы на асно ве зы-

ход ных фай лаў муль ты спі раль най 

кам п'ю тар най та маг ра фіі, якая да-

зва ляе дак лад на вы зна чыць па ме-

ры і фор му кос на га дэ фек ту, які 

ёсць у па цы ен та.

У РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та-

пе дыі рас пра ца ва ны но вы ме тад 

ля чэн ня астэ а арт ро зу.Так са ма тут 

рас пра ца ва ны ме тад хі рур гіч на-

га ля чэн ня па шко джан няў па зва-

ноч ні ка з пры мя нен нем рас пра-

ца ва на га шмат функ цы я наль на га 

фік са та ра з бія ла гіч на інерт ным 

па крыц цём, якое ва ло дае па вы-

ша най бія су мя шчаль нас цю, што 

да зва ляе па мен шыць коль касць 

ус клад нен няў і паў тор ных хі рур гіч-

ных умя шан няў на 5—10 %.

У РНПЦ эпі дэ мі я ло гіі і мік ра-

бія ло гіі рас пра ца ва ны срод кі ге-

на ды яг нос ты кі кі шэч ных ві рус ных 

ін фек цый і са ні тар най ві ру са ло гіі, 

якія да зва ля юць на пра ця гу не-

каль кіх га дзін зра біць эты я ла гіч-

ную рас шыф роў ку за хвор ван няў, 

вы клі ка ных ро та ві ру са мі, адэ на ві-

ру са мі, но ра ві ру самі, эн тэ ра ві ру-

са мі, а так са ма ідэн ты фі ка ваць іх 

у ва дзе і хар чо вых пра дук тах...

Ка лі ня ма 
цу да дзей най 
таб лет кі...

— Ан ка ло гія — вель мі да ра-

гая га лі на ме ды цы ны, але ра зам 

з тым ме на ві та яна раз ві ва ец ца 

най больш ды на міч на, — ка жа 

на мес нік ды рэк та ра па на ву ко-

вай ра бо це РНПЦ ан ка ло гіі і ме-

ды цын скай ра ды я ло гіі Сяр гей 

КРАС НЫ. — Ле тась па гэ тым на-

кі рун ку ў нас рэа лі зоў ва лі ся ка ля 

60 на ву ко вых пра ек таў. Асаб лі вая 

ўва га ўдзя ля ла ся да сле да ван ням 

па ран няй ды яг нос ты цы, скры нін-

гу зла я кас ных но ва ўтва рэн няў, 

та му што цу да дзей най таб лет кі 

ад ра ку, на жаль, па куль не вы-

най шлі. У пры ват нас ці, бы ла рас-

пра ца ва на тэх на ло гія скры нін гу 

ра ку тоў ста га кі шэч ні ка: яе пры-

мя нен не да зво лі ла па пя рэ дзіць 

раз віц цё за хвор ван ня ў 9 % ахоп-

ле ных скры ні ні гам, а рак быў вы -

яў ле ны ў 0,5 %. Пры гэ тым усе 

100 % вы пад каў ра ку бы лі вы яў ле-

ны на па чат ко вай ста дыі і вы ле ча-

ны эн да ска піч ны мі ме та да мі, без 

пры мя нен ня пра мя нё вай і хі мі я тэ-

ра піі. Вы яў ляль насць ра ку ў гру пе 

скры нін гу па вя лі чы ла ся амаль у 

6 ра зоў у па раў на нні з ся рэд ні мі 

ліч ба мі ў па пу ля цыі. За раз гэ та 

тэх на ло гія ўка ра ня ец ца паў сюд на 

па кра і не.

На ступ нае важ нае да сле да ван-

не, па сло вах Сяр гея Крас на га, 

бы ло пры све ча на больш за пу шча-

ным пух лі нам, та му што, як бы мы 

ні ста ра лі ся вы явіць рак на ран няй 

ста дыі, за пу шча ныя вы пад кі ўсё 

роў на бу дуць, та му не аб ход на рас-

пра цоў ваць но выя вы со ка эфек-

тыў ныя, хоць і вы со ка за трат ныя, 

ме та ды ля чэн ня. Для ра ку пра ста-

 ты з не спры яль ным пра гно зам 

(а гэ та най больш час тая пух лі на, 

якая вы яў ля ец ца ў муж чын) рас-

пра ца ва ны но вы ме тад комп-

лекс на га ля чэн ня, які спа лу чае 

ўсе на шы маг чы мас ці — хі рур гію, 

пра мя нё вую тэ ра пію, хі мі я тэ ра пію 

і гар ма наль нае ля чэн не. Гэ ты ме-

тад да зво ліў па пя рэ дзіць раз віц цё 

рэ цы ды ву пас ля пра ве дзе на га ля-

чэн ня ў 50 % па цы ен таў.

Так са ма быў рас пра ца ва ны ме-

тад пер са ні фі ка ва на га па ды хо ду 

да пры зна чэн ня хі мі я тэ ра піі пры 

ме ла но ме. Ён да зва ляе аца ніць 

агрэ сіў насць пра ця кан ня за хвор-

ван ня, ме та ста тыч ны па тэн цы ял 

ме ла но мы і вы зна чыць ад чу валь-

насць пух лі ны да хі мі я тэ ра піі ў па-

цы ен таў з ме та ста за мі ме ла но мы

ску ры. Хі мі я тэ ра пія каш туе да 

10 ты сяч до ла раў у ме сяц, та му мэ-

та згод на пры зна чаць яе ме на ві та 

тым па цы ен там, для якіх яна бу дзе 

эфек тыў ная.

Ва сіль Фі ла нюк па ве да міў, што 

сёлета ў са ка ві ку Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя бу дзе ад зна чаць 

свой ста га до вы юбі лей. І да гэ тай 

па дзеі рых ту ец ца ТОП-100 да сяг-

нен няў бе ла рус кай ме ды цы ны, 

па чы на ю чы з 1991 го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

На ву ку — у жыц цёНа ву ку — у жыц цё

АД АН ТАРК ТЫ ДЫ ДА КОС МА СУ
Якія яшчэ на прам кі для бе ла рус кіх ву чо ных пры яры тэт ныя?

2018 год стаў па спя хо вым і для Ака дэ міі на вук, і 

ўво гу ле для бе ла рус кай на ву кі. У гэ тым упэў не-

ны стар шы ня Прэ зі ды у ма На цы я наль най ака-

дэ міі на вук ака дэ мік Ула дзі мір ГУ СА КОЎ.

Ле тась ву чо ныя-ін фар ма ты кі ад кры лі но вы за-

кон раз мер ка ван ня пла не тар ных ад лег лас цяў 

у Со неч най сіс тэ ме. Бы лі вы ра ша ны праб ле мы 

гра ві та цый най кан дэ нса цыі бяз меж най рас пы-

ле най кас міч най ма тэ рыі. Як ад зна чыў Ула дзі-

мір Гу са коў, у све це сён ня на зі ра ец ца вя ліз ны 

ін та рэс да вы ву чэн ня між пла нет най пра сто ры, 

і мы зна хо дзім ся ў рэ чы шчы гэ тай тэн дэн цыі. 

Рэа лі за ва ныя сіс тэм ныя пра ек ты па раз віц ці 

прын цы по ва но вых сек та раў эка но мі кі, та кіх, 

на прык лад, як аэ ра скас міч ная га лі на. Рас пра-

цоў кі бе ла рус кіх ву чо ных вы ка рыс тоў ва юц ца ў 

між на род ных кас міч ных пра ек тах па вы ву чэн ні 

Мар са і Мер ку рыя. Так, ство ра ныя бе ла рус кі-

мі ву чо ны мі шмат слой ныя элект ра маг ніт ныя 

эк ра ны, пры зна ча ныя для аба ро ны ад вы пра-

мень ван ня, бы лі ўста ля ва ныя на япон скім кас-

міч ным апа ра це, які ад пра віў ся ў каст рыч ні ку 

мі ну ла га го да з мі сі яй на Мер ку рый.

ААТ «Пе ленг» за сво і ла мэ та вую спа да рож ні-

ка вую апа ра ту ру з рас па зна ван нем менш за 

метр. На ААТ «Ін тэ грал» на ла дзі лі вы пуск но вых 

элект рон ных кам па не нтаў для экс плу а та цыі ў 

кос ма се. Ака дэ міч ныя ар га ні за цыі рас пра ца ва лі 

но выя тэх на ло гіі апра цоў кі ін фар ма цыі і вы твор-

час ці ма тэ ры я лаў для кас міч на га пры мя нен ня.

«Асва ен не па ляр ных 
тэ ры то рый пры раў ноў ва ец ца 
да дзей нас ці ў кос ма се».

Бы лі рас пра ца ва ны 
і за цвер джа ны 280 но вых 
ме та даў ака зан ня 
ме ды цын скай да па мо гі.

На выстаўцы навукова-тэхнічных дасягненняў, 
прымеркаванай да Дня беларускай навукі.
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