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Ма дэ ра та ра мі ра бо ты 

тэ ма тыч най сек цыі 

з бе ла рус ка га бо ку 

вы сту пі лі стар шы ні 

про філь ных ка мі сій 

Са ве та Рэс пуб лі кі 

Сяр гей Рах ма наў 

і Вік тар Сі рэн ка, 

з уз бек ска га — 

стар шы ня ка мі тэ та 

Се на та Олій Маж лі са 

па пы тан нях на ву кі, 

аду ка цыі і ахо вы 

зда роўя Зай ні дзін 

Ні зам ха джа еў.

Пля цоў ка 
для кан струк тыў на га 
дыя ло гу

Цэ лы шэ раг пра рыў ных пра-
ек таў на ка рысць эка но мік і на-
ро даў дзвюх кра ін мож на рэа-
лі зоў ваць, аб' яд наў шы на ву ко-
вы і вы твор чы за дзел Бе ла ру сі і 
Уз бе кі ста на. Гэ тая дум ка гу ча ла 
не ад на ра зо ва ў вы ступ лен нях 
спі ке раў, у рам ках ра бо ты тэ-
ма тыч най сек цыі.

Як ад зна чыў Зай ні дзін Ні зам-
ха джа еў, фо рум з'яў ля ец ца вы-
дат най пля цоў кай для кан струк-
тыў на га дыя ло гу дзвюх кра ін. 
Вы ні кам рэ фор маў, якія право-
дзяцца ва Уз бе кі ста не, па вод ле 
яго слоў, ста но віц ца па шы рэн не 
су пра цоў ніц тва з мно гі мі кра і-
на мі, асаб лі ва з ты мі, што ўва-
хо дзяць у СНД. За ка рот кі пра-
ме жак ча су на са мым вы со кім 
уз роў ні ўда ло ся да мо віц ца аб 
раз віц ці з Бе ла рус сю пар ла менц-
кіх ад но сін, ганд лё ва-эка на міч-
на га су пра цоў ніц тва, раз віц ці 
атам най энер ге ты кі, а так са ма 
куль тур на-гу ма ні тар най сфе ры. 
Так, Ганд лё ва-пра мыс ло вай па-
ла тай у 2018 го дзе бы лі пад пі са-
ны да га во ры па дзевяці кі рун-
ках на агуль ную су му больш за 
14 мільё  наў до ла раў.

— Сён няш ні фо рум, с кі ра ва-
ны на раз віц цё су пра цоў ніц тва 
ў гу ма ні тар най, ін фар ма цый-
на-ка му ні ка цый най і на ву ко вай 
сфе рах, па шы рэн не між рэ гі я-
наль на га су пра цоў ніц тва, ста не 
плён ным як для Уз бе кі ста на, так 

і для Бе ла ру сі, — вы ка заў упэў-
не насць уз бек скі пар ла мен та-
рый.

Ужо сён ня рэа лі зу ец ца шэ раг 
су мес ных пра ек таў у роз ных кі-
рун ках дзей нас ці. Як рас ка заў 
стар шы ня Прэ зі ды у ма На-
цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі Ула дзі мір ГУ СА КОЎ, 
15 су мес ных пра ек таў ужо пры-
ня тыя да фі нан са ван ня, 11 з іх 
па ма тэ ры я лаз наў стве, бія ло гіі, 
фі зі цы і ін шых га лі нах, дзе за-
дзей ні ча ны ай чын ныя ар га ні за-
цыі НАН. Праводзяцца і асоб ныя 
кі рун кі ў рам ках рэа лі за цыі да-
рож най кар ты су пра цоў ніц тва: 
на прык лад, па ства рэн ні на тэ-
ры то рыі Уз бе кі ста на су час най 
МТФ на 1000 га лоў жы вё лы, 
уклю чэн ні васьмі сартоў буль-
бы бе ла рус кай се лек цыі ў дзяр-
жаў ны рэ естр гэ тай цэнт раль на-
а зі яц кай кра і ны, вы ка ры стан ні 
маг чы мас цяў бес пі лот ных ля-
таль ных апа ра таў, на пра цо вак 
у га лі не фар ма цэў ты кі і ў ін шых 
сфе рах дзей нас ці.

Больш пад ра бяз на пра раз-
віц цё на ву ко ва-тэх ніч най і іна-
ва цый най сфе ры ў на шай кра і не 
па ве да міў на мес нік стар шы ні 
Дзярж ка мі тэ та па на ву цы і 
тэх на ло гі ях Бе ла ру сі Сяр гей 
ШЧАР БА КОЎ. Іна ва цый ная 
інфра  струк ту ра ў Бе ла ру сі ак-
тыў на раз ві ва ец ца. Сён ня яна 
скла да ец ца з 16 на ву ко ва-тэх-
ніч ных пар каў, дзевяці цэнт раў 

транс фе ру тэх на ло гій, на ву ко ва-
вы твор чых цэнт раў і хол дын гаў у 
струк ту ры НАН і га лі но вых мі ніс-
тэр стваў. Што год у на шай кра і не 
ства ра ец ца тры-пяць іна ва цый 
су свет на га ўзроў ню. Якія знач ныя 
іна ва цый ныя рас пра цоў кі мож на 
вы лу чыць?

На прык лад, дзевяць бе ла рус-
кіх фі зі каў ува хо дзяць у лік су-
аў та раў ад крыц ця ба зо на Хіг са. 
Гэ та ад но са знач ных да сяг нен няў 
су час най фун да мен таль най фі зі-
кі. Рас пра ца ва на ўні каль ная сіс тэ-
ма для вы зна чэн ня кан цэнт ра цыі 
пра ан ка ге ну ва ўзо рах тка нак у 
рэ жы ме рэ аль на га ча су. Штуч ны 
сар дэч ны кла пан су свет на га кла-
са, кошт яко га ў пяць ра зоў мен-
шы за кошт ана ла гаў, ство ра ны 
ў Бе ла ру сі. Ёсць і ін шыя знач ныя 
рас пра цоў кі.

Штуч ны ін тэ лект 
спат рэ біц ца...

Вель мі плён най з уза ем-
на га пунк ту гле джан ня ба-
чыц ца су мес ная ра бо та ў 
ІТ-сфе ры. Як рас ка заў ге не-
раль ны ды рэк тар Тэх на-
ла гіч на га пар ка пра грам-
ных пра дук таў і ін фар ма-
цый ных тэх на ло гій Фар-
хід ІБ РА ГІ МАЎ, у кра і не 
ство ра ны бес прэ цэ дэнт ныя 
ме ры па пры цяг нен ні за-
меж ных парт нё раў у якас ці 
рэ зі дэн таў ІТ-пар ка. У пры-
ват нас ці, па да ход ны па да-
так у па ме ры 7,5 %, ну ля вы 
кар па ра тыў ны па да так, ад-
сут насць адзі ных са цы яль-
ных вы плат, маг чы масць 
раз ліч вац ца з пра цаў ні ка мі 
ў за меж най ва лю це, а так са-

ма ад сут насць мыт ных пла ця жоў 
пры ім пар це та ва раў для ўлас ных 
па трэб.

У сваю чар гу ды рэк тар 
па раз віц ці біз не су кам па-
ніі ІnData Labs Сяр гей РА БА-
ТАЙ па дзя ліў ся во пы там ра бо-
ты кам па ніі ў воб лас ці штуч на га 
ін тэ ле кту. На сён няш ні дзень бе-
ла рус кая ка ман да рас пра цоў вае 
роз ныя ра шэн ні, якія да зва ля юць 

у лі ча ныя до лі се кун ды ана лі за-
ваць ве лі зар ную коль касць да-
ных, што да па ма гае за каз чы ку 
пра віль на вы бі раць біз нес-ма-
дэль па во дзін і ўплы вае на па-
ве лі чэн не пры быт ку клі ен та. 
Спе цы я ліс ты кам па ніі мо гуць 
пра па на ваць уні каль ныя пра ек-
ты па та кіх кі рун ках дзей нас ці, 
як кам п'ю тар ны зрок (па бу до ва 
трох мер ных ма люн каў), ра бо та з 
мо вай (га ла са вым па моч ні кам), 
ра бо та з на ту раль ным тэкс там і 
маг чы масць з да па мо гай на яў-
ных да ных бу да ваць ма дэль па-
во дзін.

— 33 міль ё ны ча ла век (на сель-
ніц тва Уз бе кі ста на. — Аўт.) — гэ-
та ве лі зар ная коль касць да ных, 
з які мі мож на пра ца ваць і ра-
біць ці ка выя ра шэн ні, — аца ніў 
ён перс пек ты ву маг чы мых су мес-
ных пра ек таў.

Бу ду чы ня — за ве да мі!
Перс пек ты вы ў сфе ры аду ка-

цыі прад ста віў рэк тар Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро-
ні кі Ва дзім БО ГУШ. Ім пуль сам 
да су пра цоў ніц тва, па вод ле яго 
слоў, па слу жы ла пад пі сан не ад-

па вед на га да га во ра па між БДУ ІР 
і Таш кенц кім уні вер сі тэ там ін-
фар ма цый ных тэх на ло гій, які 
лёг у асно ву ства рэн ня су мес на га 
фа куль тэ та. Больш за 200 уз бек-
скіх сту дэн таў з 1 ве рас ня бу дзе 
ву чыц ца па схе ме «2+2» (2 га ды 
ва Уз бе кі ста не, 2 — у Бе ла ру сі).

Акра мя та го, уз бек скі бок 
пра яў ляе ці ка васць да бе ла рус-
ка га во пы ту Ака дэ міі ін фар ма ты-
кі для школь ні каў, які рэа лі зу ец ца 
ва ўні вер сі тэ це. На дум ку рэк та-
ра, ба кі маг лі б вый сці на су мес-
ныя на ву ка ё міс тыя пра ек ты.

Уні каль ным во пы там ра бо-
ты між на род на га ўні вер сі тэ та з 
удзель ні ка мі па ся джэн ня па дзя-
ліў ся Му за фар ДЖА ЛА ЛАЎ, 
рэк тар уні вер сі тэ та Ін ха ў Таш-
кенце. Гэ та пер шая ка рэй ская 
ВНУ, якая функ цы я нуе за ме жа-

мі Ка рэі і рых ту е спе цы я ліс таў ІТ-
про фі лю. За пяць га доў іс на ван ня 
ўні вер сі тэ та коль касць сту дэн таў 
па вя лі чы ла ся амаль у 11 ра зоў: 
са 120 да 1300 ча ла век.

Па вод ле яго слоў, раз віц цю 
сфе ры аду ка цыі ў кра і не ад да ец-
ца вя лі кая ўва га: за апош нія га ды 
коль касць ВНУ вы рас ла на тра ці-
ну і скла ла 111, з іх ка ля 20 да юць 
аду ка цыю між на род на га ўзо ру, 
ка ля 25 — у сфе ры ін фар ма цый-
на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій.

У сваю чар гу, рэк тар Бе ла-
рус кай ака дэ міі су вя зі Анд-
рэй ЗЯ НЕ ВІЧ па ве да міў, па якіх 
кі рун ках су пра цоў ніц тва ба чыц-
ца аб' яд нан не на ма ган няў у аду-
ка цый най сфе ры, у пры ват нас ці 
па рас пра цоў ках сіс тэм «Ра зум-
ны дом», «Ра зум ная паш то вая 
скры ня», кван та вай сіс тэ мы для 
га ран та ва най аба ро ны оп та ва-
лак на і ін шых ці ка вых на пра цоў-
ках бе ла рус ка га бо ку.

Аца ніць гас цін насць
Сфе ра ту рыз му — ад на з перс-

пек тыў ных кі рун каў раз віц ця 
між рэ гі я наль на га су пра цоў ніц-
тва па між Уз бе кі ста нам і Бе ла-
рус сю. Ту рыс тыч ны па тэн цы ял 

ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ НА МІЛЬ ЯРД
Перс пек ты вы двух ба ко вых стасункаў у гу ма ні тар най, 
ін фар ма цый на-ка му ні ка цый най і на ву ко вай сфе рах 
аб мер ка ва лі ўдзель ні кі фо ру му на ба зе НАН Бе ла ру сі

Цэ лы шэ раг пра рыў ных 
пра ек таў на ка рысць 
эка но мік і на ро даў дзвюх 
кра ін мож на рэа лі зоў ваць, 
аб' яд наў шы на ву ко вы 
і вы твор чы за дзел Бе ла ру сі 
і Уз бе кі ста на.

Бес прэ цэ дэнт ныя ме ры 
па ўвя дзен ні 
бяз ві за ва га рэ жы му 
на асоб ных тэ ры то ры ях 
кра і ны — 
уні каль ны во пыт, 
якім бе ла рус кі бок 
га то вы па дзя ліц ца. 
Ме на ві та ён паў плы ваў 
на рост па то ку за меж ных 
ту рыс таў на 50 % 
за апошнія паў та ра го да.


