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...На вы стаў цы — ажыў лен не: 

пры сут ныя з ці ка вас цю раз гля да-

юць ары гі наль ныя вы на ход ствы 

ўдзель ні каў, а тыя ў сваю чар гу 

рас каз ва юць пра ка рысць сва іх 

рас пра цо вак. Тут та бе і ро ба ты, і 

ле кі, і пры сма кі роз ныя — цяж ка 

вы зна чыць, ку ды па ды сці ў пер шую 

чар гу.

КА ЛЯ ад на го стэн да — ма-

дэль ча ла ве чай пе ча ні, а по-

бач з ёй — ме ды цын скія пры ла ды. 

Як рас ка за лі аў та ры пра ек та, сту-

дэн ты Гро дзен ска га ме ды цын ска га 

ўні вер сі тэ та Ула дзі слаў Ка то віч і 

Анд рэй Вал ка выц кі, яго сут насць 

за клю ча ец ца ў тым, што з да па мо-

гай ніз ка ін тэн сіў на га ла зер на га вы-

пра мень ван ня мож на па мен шыць 

пух лі ну пе ча ні ў тры-ча ты ры ра зы. 

Па куль што гэ та ад крыц цё экс пе-

ры мен таль нае, до сле ды пра во дзі-

лі ся на па цу ках у ла ба ра тор ных 

умо вах. Але, як да да лі сту дэн ты, 

пра ект ужо па чы нае рэа лі зоў вац-

ца як у ву чэб най, так і ў ля чэб най 

прак ты цы.

ДА ЛЕЙ — стэнд з пры сма ка-

мі. «Гэ та згу шчо ны пра дукт 

на асно ве сы ро ват кі», — га во-

рыць су пра цоў нік ла ба ра то рыі 

ма лоч ных кан сер ваў Ін сты ту та 

мя са-ма лоч най пра мыс ло вас ці 

НАН Люд мі ла СА КА ЛОЎ СКАЯ. 

Ад звы чай най згу шчон кі ад роз ні-

ва ец ца тым, што цук ру там у два 

ра зы менш, а лак то зы ўво гу ле — 

у сем ра зоў. Гэ та бу дзе ка рыс на 

тым, у ка го ёсць част ко вая не пе-

ра нос насць ма лоч на га цук ру. Ці 

ад роз ні ва ец ца тэх на ло гія пры га-

та ван ня? «Яна прак тыч на су па дае 

з тра ды цый най за вы клю чэн нем 

та го, што не аб ход на па пя рэд не 

пад рых та ваць сы ро ват ку, — тлу-

ма чыць су раз моў ні ца. — Гэ та паў-

на вар тас ная ма лоч ная сы ра ві на, 

з якой мож на і на ват трэ ба ра біць 

смач ны пра дукт. Сы ро ват ка на 

15 пра цэн таў больш ка рыс ная за 

ма ла ко, бо ў ёй утрым лі ва юц ца 

не за мен ныя амі на кіс ло ты».

Як тлу ма чыць Люд мі ла Са ка-

лоў ская, у звы чай най згу шчон-

цы — больш за 14 пра цэн таў 

лак то зы. Ча ла век, у яко га ёсць 

яе не пе ра нос насць, пас ля трох-

ча ты рох лы жак мо жа ад чуць ся бе 

дрэн на. Удас ка на ле ны ва ры янт, які 

прад стаў ле ны сён ня, мае менш за 

2 пра цэн ты лак то зы. Пры гэ тым на 

смак пра дукт та кі ж. Пра дук цыю з 

па вы ша най бія ла гіч най каш тоў нас-

цю ўжо мож на знай сці ў пра дук то-

вых кра мах, у перс пек ты ве пла ну-

ец ца зра біць цал кам без лак тоз нае 

згу шчо нае ма ла ко.

ПРА ЕК ТАМ з не звы чай най 

наз вай «Ху тар Мё бі у са», 

які ства рыў ас пі рант Го мель ска-

га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 

Ф. Ска ры ны Аляк сей Зай цаў, за ці-

ка ві лі ся не толь кі ра бот ні кі аг ра пра-

мыс ло вас ці, але і лю дзі з улас най 

гас па дар кай. «Будзь фер ме рам, не 

вы хо дзя чы з до му» — та кая ідэя 

гэ та га пра ек та. З да па мо гай пры-

ла ды дыс тан цый на га кант ро лю 

«SMF — 02», поў нас цю за мкну тай 

і аў та ма тыч най, вы мо жа це лі та-

раль на кі ра ваць сва ім зя мель ным 

участ кам з лю бо га пунк та све ту! 

На спе цы яль най ма біль най пра гра-

ме, якая і кі руе сіс тэ май, не каль кі 

оп цый: збор ме тыа да ных, ад соч-

ван не віль гот нас ці гле бы (і, пры 

не аб ход нас ці, па ліў), уста ноў ка ап-

ты маль ных умоў для вы рошч ван-

ня куль тур, вы бар аль тэр на тыў най 

кры ні цы энер гіі (даж джа вая ва да, 

со неч ная энер гія), і на ват стварэн-

не бяс пе кі фер мы.

— Ідэя ўзнік ла, ка лі я за ха цеў 

за няц ца фер мер скай гас па дар кай 

і за даў са бе пы тан не: як стаць фер-

ме рам, не вы хо дзя чы з до му? — 

рас каз вае аў тар ідэі Аляк сей 

ЗАЙ ЦАЎ. — І злу чыў ІТ-тэх на ло гіі 

з фер мер ствам. Наз ву пры ду маў, 

зы хо дзя чы з па да бен ства з ідэ яй 

вя до май «Пят лі Мё бі у са» — між на-

род ным сім ва лам рэ цыр ку ля цыі... У 

нас, як і ў ас тат ніх кра і нах СНД, ня ма 

ана ла гаў та кой пры ла ды. Толь кі ў 

ЗША і Япо ніі. Ад нак там — пра ек ты, 

якія трэ ба куп ляць за не каль кі сот няў 

до ла раў, а змя ніць іх і да даць неш та 

сваё ты не змо жаш. Мой жа — ад-

кры ты для да паў нен няў, а са ма пры-

ла да каш туе ад 50 руб лёў.

ГАН НА ПА ЛЕШ КА, стар шы 

на ву ко вы су пра цоў нік Ін-

сты ту та бія фі зі кі і кле тач най ін-

жы не рыі НАН прад ста ві ла пра ект, 

які да зво ліць лю дзям з рэд кі мі ге не-

тыч ны мі за хвор ван ня мі па зба віц ца 

ад «дрэн ных» кле так. «Не ты по выя 

хва ро бы су стра ка юц ца ў лю дзей у 

су ад но сі нах 1 да 2000. За апош нія 

га ды якасць ды яг нос ты кі знач на 

па леп шы ла ся, та му важ на зай мац-

ца рас пра цоў кай «доб рай» кле тач-

най ма дэ лі для вы ву чэн ня па та ге-

не зу ця пер».

Су раз моў ні ца ска за ла, што пе-

ра ўтва рэн не да рос лых пе ра пра гра-

ма ва ных кле так у эмб ры я наль ны 

стан да па ма гае ства рыць ін ду цы-

ра ва ныя клет кі (ства ла выя, ство-

ра ныя ў ла ба ра тор ных умо вах). 

А яны да па ма га юць на ву коў цам 

змя ніць ге не тыч ны склад нік ча ла-

ве ка. Ад мет на, што ана ла гіч ных 

рас пра цо вак у ін шых кра і нах ня ма, 

та му гэ ты пра ект уні каль ны.

ПЕ РА НОС НЫ і аў та ном ны 

ла зер ны гра вёр Аляк санд-

ра Шыд лоў ска га і Дзі я ны Бі ру ко вай 

з Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі-

тэ та так са ма не за стаў ся без ува гі. 

З да па мо гай гэ тай пры ла ды для 

гра ві роў кі па дрэ ве мож на ства-

раць ары гі наль ныя і не паў тор-

ныя су ве ні ры: фо та і паш тоў кі на 

фа не ры, «драў ля ныя» блак но ты, 

на столь ныя гуль ні. Ся род асаб лі-

вас цяў гра вё ра — аў та ном насць, 

на яў насць эк ра на кі ра ван ня, на-

зі ран не праз ка ме ру і ці хі рэ жым 

ра бо ты. Аляк сандр і Дзі я на лі чаць, 

што іх пры ла да мо жа спат рэ біц ца 

шко лам, да мам дзі ця чай твор час ці, 

ра мес ні кам і ка пі цэнт рам.

АД НЫМ з са мых люд ных ся-

род прад стаў ле ных быў 

стэнд з рас пра цоў кай ма біль най 

пра гра мы «Ма біль ны на ві га тар 

для лю дзей з ін ва лід нас цю «ІNVО». 

Прад стаў ні кі аў тар ска га ка лек ты ву 

на ву чэн цаў Мінск ага ра дыё тэх ніч-

на га ка ле джа Юлія Стэф няк і На-

та лля Су сько ўпэў не ны, што гэ тая 

пра гра ма пры ня се ка рысць мно гім 

лю дзям: «Мы ста ра ем ся зра біць 

усё, каб па леп шыць без бар' ер нае 

ася род дзе ў на шым го ра дзе. Сут-

насць ідэі за клю ча ец ца ў тым, што 

на элект рон най кар це змя шча юц ца 

марш ру ты, якія ма юць ад зна кі-ко ле-

ры: зя лё ны па каз вае той марш рут, 

дзе мож на ру хац ца, чыр во ны — не-

пе ра адоль ныя аб' ек ты і пе ра шко ды, 

жоў ты — тыя, што част ко ва мож на 

аб' ехаць. Па куль што гэ тая пра гра-

ма да ступ ная толь кі на аndrоіd, але 

ў хут кім ча се пла ну ец ца зра біць яе 

і для ка рыс таль ні каў ІОS».

А ці зруч на бу дзе ка рыс тац ца 

га джэ та мі ста рэй ша му па ка лен ню? 

«Акра мя ма біль най вер сіі ёсць і па-

пя ро вы ва ры янт, — рас каз ва юць 

дзяў ча ты. — Мы змя шча ем на шы 

марш ру ты ў роз ных ме ды цын скіх 

цэнт рах, каб ста рыя лю дзі больш 

ве да лі пра маг чы масць ру хац ца па 

го ра дзе без пе ра шкод. Ра зам з ва-

лан цё ра мі пра во дзі лі апы тан не ся-

род сем' яў, дзе ёсць ін ва лід, па якім 

вы свет лі лі, што та кія лю дзі час цей 

за ўсё ба яц ца пе ра мя шчац ца на 

вя лі кую ад лег ласць з-за роз ных пе-

ра шкод. А наш на ві га тар як раз-та кі 

«асвят ляе» ім гэ ты шлях».

Юля і На тал ля ка жуць, што ў 

хут кім ча се яны пла ну юць ін тэ гра-

ваць рас клад марш ру таў ніз ка пад-

ло га ва га транс пар ту ў рэ аль ным 

ча се, але па куль што рас пі са ныя 

толь кі пе шыя марш ру ты: «Мы пла-

ну ем па ста ян на ўно сіць зме ны ў 

рас пра ца ва ную пра гра му, бо без-

бар' ер нае ася род дзе па ста ян на мя-

ня ец ца. Атрым лі ва ю чы зва рот ную 

су вязь з на шы мі ка рыс таль ні ка мі, 

мы мо жам га ран та ваць якас ную 

ра бо ту пры ла ды».

ПРЫ ЦЯГ НУ ЛА ўва гу пры сут-

ных і вя лі кая не зра зу ме лая 

фі гу ра са шчу паль ца мі. Ака за ла ся, 

яна раз дру ка ва ная на са ма роб ным 

3D-прын та ры! Яго змай стра ваў з 

пад руч ных ма тэ ры я лаў ма гіст рант 

Брэсц ка га дзяр жаў на га тэх ніч на га 

ўні вер сі тэ та Сяр гей Ні кі цін. Асаб лі-

васць вы на ход ства ў тым, што ў ім 

ёсць маг чы масць за мя няць асноў-

ны ін стру мент на ла зер ны гра вёр 

ці эк стру дар (ма шы на для раз мяг-

чэн ня) для дру ку па стай, а так са ма 

хут касць дру ку вы шэй шая, чым у 

звы чай ным прын та ры.

— Ад ной чы мы за ду ма лі ся над 

тым, што аб мя жоў вае хут касць 

дру ку, — ска заў Сяр гей. — Зра-

зу ме лі, што сам ву зел, які дру куе. 

А ўсё та му, што ні ко му не вя до мыя 

яго ап ты маль ныя па ра мет ры — 

пры за клад цы пра ек та не вы да юць 

та кой ін фар ма цыі. Та му мы зра бі лі 

ма тэ ма тыч ную ма дэль вуз ла дру ку 

пры да па мо зе вы лі чаль на га экс пе-

ры мен та і ўдас ка на лі лі пры ла ду.

На са ма роб ным прын та ры Сяр-

гей Ні кі цін ужо вы кон вае за ка зы: ад 

рас пра цоў кі ма дэ лі да яе раз дру-

коў кі, ад са мых ма лень кіх фі гур да 

гру васт кіх. Ад нак кошт за ле жыць не 

ад па ме ру, а ад скла да нас ці ра бо ты і 

ва гі: за адзін грам — адзін ру бель.

Ся род пе ра мож цаў кон кур су 

«100 ідэй для Бе ла ру сі» бы лі ад зна-

ча ны мно гія пра ек ці роў шчы кі, ся-

род якіх Дзя ніс Кат ля роў, на ву чэ нец 

Слуц ка га дзяр жаў на га ка ле джа з 

аў тар скім пра ек там «NеurоLіfе», Па-

вел Тры фа лаў, на ву чэ нец Го мель-

ска га дзяр жаў на га ма шы на бу даў-

ні ча га ка ле джа з пра ек там «Элект-

рон ны флі кер для ве ла сі пе дыс таў», 

Ксе нія Ця рэ шчан ка, на ву чэн ка Бе-

ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі авія-

цыі з пра ек там «Fuzzу-рэ гу ля та ры» 

ў энер га эфек тыў ным кі ра ван ні 

элект ра пры во да мі па ста ян на га то-

ку», Аляк сей Ба ку но віч, ма лод шы 

на ву ко вы су пра цоў нік НАН Бе ла ру-

сі, аў тар пра ек та «Элект рон ны ат-

лас «Га ен не поў на сла ё вай скур най 

ра ны: мік ра ана то мія і гіс та ло гія» і 

ін шыя рас пра цоў шчы кі іна ва цый-

ных пра ек таў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт кі ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Па чаў сваю ра бо ту 
Лат вій скі кніж ны кір маш

У Ры зе з 1 да 3 са ка ві ка прой дзе чар го вы Лат вій скі кніж ны 

кір маш. Удзел у ім пры мае і Бе ла русь.

Дэ ле га цыю на шай кра і ны ўзна чаль вае на мес нік мі ніст ра ін фар-

ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ігар БУ ЗОЎ СКІ.

У пра гра ме ра бо ты бе ла рус кіх кні га вы даў цоў і кні га рас паў сюдж-

валь ні каў — прэ зен та цыі ай чын ных кніж ных на ві нак, су стрэ чы з лат-

вій скі мі кні га вы даў ца мі, па лі гра фіс та мі. Пер шая су стрэ ча прай шла на 

Ел гаў скай дру кар ні. Член праў лен ня прад пры ем ства і са ўла даль нік 

дру кар ні Юрыс Сі ліс па дзя ліў ся сак рэ та мі раз віц ця па лі гра фіч на га 

біз не су ў Лат віі, рас ка заў пра маг чы мас ці, спе цы фі ку ра бо ты на 

еў ра пей скім кніж ным рын ку. Аб мяр коў ва лі ся маг чы мыя шля хі ўза е-

ма дзе ян ня Бе ла ру сі і Лат віі ў дру кар скай га лі не.

Прай шлі і пе ра мо вы па між бе ла рус кі мі і ла тыш скі мі пісь мен ні ка мі. 

Да рэ чы, Лат вія ўжо ўдзель ні чае ў пра ек це Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 

Між на род ным сім по зі у ме лі та ра та раў «Пісь мен нік і час». Так са ма 

пісь мен ніц кая су поль насць су сед няй кра і ны не без ува жная і да Дня 

бе ла рус ка га пісь мен ства.

У пра гра ме — і су стрэ ча гас цей з Бе ла ру сі з прад стаў ні ка мі 

бе ла рус кай ды яс па ры ў Ры зе.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Цёп лыя кні гі, аг ра ро бат, са ма роб ны 3D-прын тар, ма біль ны 

на ві га тар для лю дзей з ін ва лід нас цю... Вось толь кі не ка то рыя 

з не звы чай ных рас пра цо вак, што бы лі прад стаў ле ны ў фі на ле 

кон кур су па пра соў ван ні ма ла дзёж ных іні цы я тыў «100 ідэй 

для Бе ла ру сі», які ла дзіц ца Са юзам мо ла дзі ўжо вось мы 

раз. На ім не прос та вы яў ля юць пе ра мож цаў, а ста ра юц ца 

ма ты ва ваць вы на ход цаў і раз ві ваць най леп шыя іна ва цый ныя 

ідэі ў энер ге ты цы, пра мыс ло вас ці, ме ды цы не, сель скай 

гас па дар цы, эка на міч най, са цы яль най і ін шых сфе рах.

Сё ле та ма ла дыя іна ва та ры (школь ні кі, сту дэн ты, кур сан ты, 

ра бо чая мо ладзь) па да лі ка ля дзвюх ты сяч за явак. Толь кі 

107 з іх дай шлі да фі на лу. Экс пер ты — на ву коў цы, біз нес ме ны, 

пе ра мож цы мі ну лых га доў — ацэнь ва лі ак ту аль насць і 

на віз ну ідэй, іх прак тыч ную знач насць, а так са ма рэ аль насць 

рэа лі за цыі ідэі, вы зна чы лі 20 пе ра мож цаў, якія пры муць удзел 

у Рэс пуб лі кан скім кон кур се іна ва цый ных пра ек таў і ма юць 

шанц атры маць гран ты на іх да лей шае раз віц цё.

ІДЭІ МА ЛА ДЫХ — ІДЭІ МА ЛА ДЫХ — 
ІДЭІ БУ ДУ ЧЫ НІІДЭІ БУ ДУ ЧЫ НІ

У біз нес-ін ку ба та ры Пар ка вы со кіх тэх на ло гій прай шоў фі нал 
Рэс пуб лі кан ска га ма ла дзёж на га кон кур су іна ва цый ных ідэй


