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На пя рэ дад ні свят ка ван ня 
Дня бе ла рус кай на ву кі 
і свай го 85-га до ва га юбі лею 
На цы я наль ная ака дэ мія на вук 
на зва ла ТОП-10 да сяг нен няў 
ака дэ міч ных ву чо ных 
у га лі не фун да мен таль ных 
і пры клад ных да сле да ван няў 
за мі ну лы год.

Як рас ка заў жур на ліс там га лоў ны 
ву чо ны сак ра тар На цы я наль най ака-
дэ міі на вук, член-ка рэс пан дэнт НАН 
Сяр гей КІ ЛІН, ле тась бе ла рус кім бія-
хі мі кам — пер шым у све це — уда ло ся 
рас шыф ра ваць пра сто ра вую струк ту ру 
цы тах ро ма аль дас тэ рон сін та зы. За гэ-
тую ра бо ту ім бу дуць вель мі ўдзяч ныя 
міль ё ны лю дзей, якія па ку ту юць ад па-
вы ша на га ар тэ рыя льна га ціс ку, па коль кі 
бу дзе ство ра на но вае па ка лен не эфек-
тыў ных ле ка вых прэ па ра таў гі па тэн зіў-
на га дзе ян ня.

Бе ла рус кія ма тэ ма ты кі рас пра ца ва лі 
но выя ма дэ лі і ме та ды ра шэн ня за дач 
устой лі вас ці. Пра па на ва нае імі ра шэн не 
аба пі ра ец ца на так зва ны ма лод шы сіг-
ма-па каз чык. Па сло вах ву чо на га сак-
ра та ра, гэ тая за да ча не маг ла быць 
вы ра ша на 40 га доў. Не вы ра шаль най 
лі чы ла ся і за да ча ап ты маль на га пла ні-
ра ван ня: на ву коў цы ін сты ту та праб лем 
ін фар ма ты кі вы ра шы лі за да чу па бу до вы 
ап ты маль ных рас кла даў у лан цу гах вы-
твор час ці і па ста вак пры ня вы зна ча нас-
ці ўва ход ных да ных.

На ву коў цы-фі зі кі ства ры лі ле тась 
но вы від гі пер ба ліч ных ме та ма тэ ры я-
лаў, якія ўяў ля юць са бой не звы чай ныя 
ап тыч ныя ася род дзі з роз ны мі зна ка мі 
ды э лект рыч най пра ні каль нас ці ў роз-
ных на прам ках. Гэ тыя ма тэ ры я лы аб-
са лют на ўсё ўсмокт ва юць і аб са лют на 
ўсё пра пус ка юць. Дзя ку ю чы гэ тай рас-

пра цоў цы ў све це быў атры ма ны трэ ці 
тып ма тэ ры я лаў.

Фі зі кі-тэ а рэ ты кі вы най шлі ме та ды, 
якія да зва ля юць экс пе ры мен таль на 
вы зна чаць вы ка нан не паў на ты на бо ру 
кван та вых вы мя рэн няў, у тым лі ку пры 
пра вя дзен ні та маг ра фіі ста ну фа то наў. 
Ней ра фі зі ё ла га мі су мес на з фі зі ка мі бы-
ла ство ра на пра гра ма — ма дэль ней-
рон на га ан самб ля гі па ка ма (струк ту ры 
моз га, якая вы кон вае функ цыю схо ві-
шча ка рот ка тэр мі но вай па мя ці (неш та 
на кшталт апе ра тыў най па мя ці кам п'ю та-
ра) і на ступ на га яе пе ра во ду ў доў га тэр-
мі но вую па мяць). Гэ та пра гра ма-ма дэль 
скі ра ва ная на вы ка ры стан не штуч ных 
ней ра струк тур пры ля чэн ні за хвор ван-
няў моз га.

Ма тэ ры я лаз наў цы рас пра ца ва лі тэх на-
ло гію атры ман ня то кап ра вод ных фар баў 
на асно ве на на па мер ных час ціц се раб-
ра, а так са ма тэх на ло гію фар мі ра ван ня 
шмат слой ных плё нач ных ра ды я цый ных 
эк ра наў для аба ро ны вы ра баў мік ра-
элект ро ні кі (на прык лад, у кос ма се).

Геа фі зі кі на асно ве шмат га до вых 
да сле да ван няў рас пра ца ва лі тэк то на-
фі зіч ную ма дэль зям ной ка ры і лі тас-
фе ры зо ны су чля нен ня Фе нас кан дыі і 
Вол га-Ура ліі (у ра ё не Ар шан скай упа-
дзі ны). На пад ста ве гэ та га да сле да ван-
ня ства ра ец ца кар та, якая да па мо жа ў 
по шу ку ка рыс ных вы кап няў і прад ка-
зан ні сей сміч най ак тыў нас ці ў ра ё не 
ўпа дзі ны.

Ву чо ныя-эка на міс ты ўнес лі бяс цэн ны 
ўклад у рас пра цоў ку стра тэ гіі раз віц ця 
сель скай гас па дар кі і рэ гі ё наў Бе ла ру сі, 
пра па на ваў шы но выя кры тэ рыі, а ву-
чо ныя-аг ра рыі ства ры лі но выя га тун кі 
сель ска гас па дар чых куль тур, у тым лі ку 
пер шы ай чын ны сорт кру пя но га про са 
ДоЖ. Гэ та куль ту ра ра ней у Бе ла ру сі 
не вы рошч ва ла ся.

Тра пі ла ў ТОП-10 са мых леп шых да-
сяг нен няў на ву коў цаў і ра бо та ака дэ міч-
ных мас тацт ва знаў цаў, мас та коў і гіс то-
ры каў па ад наў лен ні тэх на ло гіі вы ра бу 
слуц кіх па ясоў.

Між ін шым, рых та ваць для Ака дэ міі 
на вук эліт ныя на ву ко выя кад ры, а маг-
чы ма, на ват і бу ду чых лаў рэ а таў Но бе-
леў скай прэ міі, бу дзе ў не да лё кай перс-
пек ты ве Ака дэ міч ны ўні вер сі тэт.

Як па тлу ма чыў стар шы ня Прэ зі-
ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на-
вук, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі Ула дзі-
мір ГУ СА КОЎ, звы чай ныя кла січ ныя 
ўні вер сі тэ ты не заў сё ды спраў ля юц ца 
з за да чай пад рых тоў кі на ву ко вых кад-
раў, асаб лі ва для но вых перс пек тыў ных 
кі рун каў на ву кі і вы шэй шых тэх на ла гіч-
ных укла даў.

— Ака дэ міч ны ўні вер сі тэт бу дзе ство-
ра ны на ба зе Ін сты ту та пад рых тоў кі на-
ву ко вых кад раў, які ўжо даў но дзей ні чае 
пры ака дэ міі. На пер шым эта пе да на-
ву чан ня ў ім бу дуць пры цяг ну ты са мыя 
перс пек тыў ныя і за хоп ле ныя на ву кай 
сту дэн ты трэ ця га — чац вёр та га кур саў, 
якія бу дуць па ра лель на і пра ца ваць, і 
на ву чац ца ў на шых на ву ко вых ла ба ра-
то ры ях і на ву ко вых пад раз дзя лен нях, — 
рас ка заў Ула дзі мір Гу са коў. — Мяр ку-
ем, што ма гіст ран та мі ста нуць ка ля 
100 ча ла век. Жа рэс Ал фё раў пра па нуе 
нам так са ма ад крыць пры ўні вер сі тэ це 
і лі цэй, ку ды бу дуць ад бі рац ца са мыя 
та ле на ві тыя школь ні кі з усёй кра і ны. 
Для іх бу дуць ство ра ны ўмо вы пра жы-
ван ня і бу дзе вы плач вац ца сты пен дыя. 
У перс пек ты ве ме на ві та яны і бу дуць 
пра цяг ваць на ву чан не ў Ака дэ міч ным 
уні вер сі тэ це.

Сён ня ма ла дыя на ву коў цы скла да-
юць чвэрць ад агуль най коль кас ці на ву-
ко вых су пра цоў ні каў ака дэ міі.

— Гэ та да стат ко ва вы со кая ліч ба, 
якая да зва ляе за бяс пе чыць пе ра ем-
насць па ка лен няў і пра цяг ра бо ты вя-
ду чых на ву ко вых школ, — за пэў ні вае 
стар шы ня Са ве та ма ла дых на ву коў-
цаў НАН Бе ла ру сі Анд рэй ІВА НЕЦ. — 
Што ты чыц ца па ме раў за роб каў, на якія 
мо гуць раз ліч ваць ма ла дыя су пра цоў ні-
кі ака дэ міі, то яны на пра мую за ле жаць 
ад здоль нас цяў і сту пе ні ўдзе лу ма ла-
дых на ву коў цаў у роз ных на цы я наль ных 
і між на род ных пра ек тах і да га во рах.

Ці ка ва, што ў ака дэ міі ёсць струк-
ту ры, дзе коль касць мо ла дзі яшчэ вы-
шэй шая: на прык лад, у Ін сты ту це бія ар-
га ніч най хі міі з 300 яго су пра цоў ні каў 
ма ла дыя на ву коў цы скла да юць трэ-
цюю част ку — 100 ча ла век. Кі раў ніц-
тва лі чыць, што не ма ла важ ную ро лю ў 
пры ця галь нас ці для мо ла дзі ін сты ту та 
ады гры вае яго цу доў ная ма тэ ры яль на-
тэх ніч ная ба за. А ка лі ёсць усе ўмо вы 
для ці ка вай ра бо ты, то на вош та шу каць 
маг чы мас ці для сва ёй са ма рэа лі за цыі ў 
ін шых мес цах?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Га рад скія марш ру ты Га рад скія марш ру ты   ��

КОЛЬ КІ ПРА Е ДЗЕШ, 
ЗА СТОЛЬ КІ І ЗА ПЛА ЦІШ 

Здзяйс няць не аб ме жа ва ную коль касць па ез дак 
у га рад скім транс пар це ста лі цы па ня даў на 
ўве дзе ных элект рон ных пра яз ных па са жы ры 
змо гуць да мая гэ та га го да. Маг чы ма, што ў бу ду чым 
да вя дзец ца пла ціць аль бо за пе ра адо ле ную 
ад лег ласць, аль бо ў пра яз ны бу дзе «за кла дзе на» 
пэў ная коль касць па ез дак.

— Нам ста віц ца за да ча вы-
ву чыць па са жы ра па ток, па леп-
шыць якасць аб слу гоў ван ня і 
па ра лель на ўвес ці гнут кую та-
рыф ную сіс тэ му, каб даць маг-
чы масць лю дзям на бы ваць пра-
яз ныя на вы зна ча ную коль касць 
па ез дак. На прык лад, ча ла век 
змо жа за пла ціць за 60 маг чы-
мас цяў пра ехаць на га рад скім 
транс пар це і аба вя за ны бу дзе 
вы ка рыс таць іх за 60 дзён, — 
па ве да мі ла жур на ліс там пад час 
прэс-кан фе рэн цыі на мес нік ге-
не раль на га ды рэк та ра дзярж-
прад пры ем ства «Мінск транс» 
Іры на ЯКУ БОЎ СКАЯ.

Так са ма раз гля да ец ца пы-
тан не аб апла це ў за леж нас ці 
ад пе ра адо ле най на транс пар-
це ад лег лас ці. Па сло вах Іры-
ны Яку боў скай, ка лі ра шэн не 
па гэ тым пы тан ні бу дзе ўзгод-
не на з Мі ніс тэр ствам эка но мі кі 
і пры ня та, та кая апла та бу дзе 
ўве дзе на.

Як рас па вёў ды рэк тар тэх-
ніч на га ад дзя лен ня су мес на га 
прад пры ем ства ЗАТ «Між на-
род ны дзе ла вы аль янс» Ва дзім 
Смат ра еў, сіс тэ ма элект рон най 
апла ты пра ез ду ва ло дае боль-
шы мі маг чы мас ця мі, чым тыя, 
што вы ка рыс тоў ва юц ца сён ня. 
На прык лад, у ва лі да та ра ёсць 
дзве сэн сар ныя кноп кі, з да па-
мо гай якіх мож на бу дзе ка рыс тац ца да дат ко вы мі па слу га мі. 
На прык лад, за пла ціць за свай го спа да рож ні ка ці за ба гаж. 
Да дат ко выя функ цыі па куль не ак ты ва ва ны, па коль кі яшчэ 
пра цяг ва ец ца пра цэс «зна ём ства» па са жы раў з но вай сіс тэ-
май апла ты.

У поў ным аб' ёме яна за пра цуе ў жніў ні гэ та га го да. Па куль 
што ідзе апра ба цыя сіс тэ мы на ўсіх трам вай ных марш ру тах. 
Ка лі дак лад ней, то 146 трам ва яў аб ста ля ва ны элект рон ны мі 
кам по сце ра мі і ва лі да та ра мі. Бес кан такт ныя смарт-карт кі, на 
асно ве якіх бу дуць пра ца ваць з 1 лю та га но выя пра яз ныя, 
вы пус ка юць у пра цэ сін га ва-эмі сій ным цэнт ры дзярж прад пры-
ем ства «Мінск транс». Час, за які спра цоў вае элект рон ны пра-
яз ны, скла дае менш за се кун ду. На быц цё і аб слу гоў ван не 
смарт-кар так за раз ад бы ва ец ца праз кі ёс кі прад пры ем ства. 
Але як абя ца юць прад стаў ні кі «Мінск тран са», у бу ду чым з'я-
віц ца маг чы масць па паў няць карт ку, на прык лад, праз тэр мі нал 
са ма аб слу гоў ван ня. Пра фе сія кан дук та ра, якой са з'яў лен нем 
но вай сіс тэ мы апла ты абя ца лі знік нен не, па куль што не сы хо-
дзіць у ня быт. Па мен шай ме ры, да та го, як элект рон ная сіс тэ-
ма апла ты не пач не пра ца ваць у поў ным аб' ёме, кан дук та ры 
за ста нуц ца на сва іх мес цах.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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ХЛОП ЧЫ КА ШУ КА ЛІ ТРОЕ СУ ТАК 
Вуч ня 6 кла са, жы ха ра Ві цеб ска га ра-
ё на, знай шлі праз не каль кі дзён пас-
ля та го, як ён знік.

Аб знік нен ні ўну ка ў мі лі цыю па ве да мі ла 
ба бу ля, з якой ён пра жы ваў у па сёл ку Ак-
цябр скі, які зна хо дзіц ца по бач з аб лас ным 
цэнт рам. Трое су так Ула дзі сла ва шу ка лі су-
пра цоў ні кі мі лі цыі, ка лек тыў шко лы, дзе ён 
ву чыў ся, ад мі ніст ра цыя сель ска гас па дар-
ча га прад пры ем ства «Лі паў цы», а так са ма 
прос та не абы яка выя лю дзі. Ад па вед ная ін-
фар ма цыя бы ла апе ра тыў на раз ме шча на ў 
срод ках ма са вай ін фар ма цыі і ін тэр нэ це.

А знай шлі школь ні ка ў Ві цеб ску — на га-
ры шчы ад ной са шмат па вяр хо вак па ву лі цы 
Во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. Яго за ўва жыў 
15 га до вы пад ле так, які рас ка заў пра хлоп-
чы ка сва ёй ма ці. Тая і па тэ ле фа на ва ла ў мі-
лі цыю. Па вод ле слоў зной дзе на га хлоп чы ка, 
ён збег з до ма з-за свар кі з ба бу ляй.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

КА ЛІ АЎ ТО БУС ДА МЮН ХЕ НА?
«Мінск транс» пра ін фар ма ва ў аб ар га-
ні за цыі рэ гу ляр нага руху аў то бу саў па 
марш ру це Мінск — Мюн хен ця гам гэ-
та га го да.

Так, з на шай ста лі цы ад АВ «Цэнт раль-
ны» бу дуць рэй сы ад праў лен нем у 13.00 да 
30 са ка ві ка (з 30 са ка ві ка — у 12.00) — па 
се ра дах, пят ні цах і ня дзе лях. З Мюн хе на да 

Мін ска аў то бу сы бу дуць вы хо дзіць так са ма ў 
13.00 да 30 са ка ві ка (з 30-га — у 12.00) — па 
аў то рках, пят ні цах і ня дзе лях. Пад час вя-
сен не-лет ня га пе ры я ду бу дуць вы кон вац ца 
да дат ко выя рэ гу ляр ныя рэй сы па марш ру це 
Мінск — Мюн хен ад праў лен нем: з Мін ска па 
су бо тах ад АВ «Цэнт раль ны» ў 12.00 — з 
3 мая па 30 жніў ня; з Мюн хе на па па ня дзел-
ках у 12.00 — з 5 мая па 1 ве рас ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗМЕРЗ ЛІ… ДА СМЕР ЦІ 
Ад моц ных ма ра зоў на Ма гі лёў шчы не 
аба рва ла ся жыц цё двух ча ла век.

Ня шчас ныя вы пад кі ад бы лі ся ў Ма гі лёў-
скім і Клі чаў скім ра ё нах, дзе ах вя ра мі ма ро зу 
ста лі двое муж чын ва ўзрос це 39 і 56 га доў. З 
па чат ку тыд ня «хут кай да па мо зе» аб лас но га 
цэнт ра трой чы пры хо дзі ла ся вы яз джаць на 
сіг на лы не абы яка вых гра ма дзян аб тым, што 
на ву лі цы за мяр зае ча ла век. 

Як ад зна чыў га лоў ны ўрач Ма гі лёў скай 
га рад ской стан цыі хут кай ме ды цын скай да-
па мо гі Аляк сандр Ба сен ка, час цей за ўсё ах-
вя ра мі ма ра зоў ста но вяц ца тыя, хто зло ўжы-
вае ал ка го лем: ён спры яе стра це кант ро лю 
са ма ад чу ван ня. Да рэ чы, толь кі ў апё ка вае 
ад дзя лен не Ма гі лёў скай баль ні цы № 1 за 
апош нія два тыд ні з аб ма ра жэн нем рук, ног 
па сту пі лі 7 ча ла век. Усе яны на мо мант шпі-
та лі за цыі зна хо дзі лі ся ў не цвя ро зым ста не.

Але па шко дзіць зда роўю мо жа так са ма 
звы чай апра на цца лёг ка і грэ ба ваць паль-

чат ка мі і шап ка мі. Ме ды кі за клі ка юць гра-
ма дзян быць у гэ тыя ма роз ныя дні больш 
уваж лі вы мі ад но да ад на го і не пра хо дзіць 
мі ма тых, ка му па трэб на да па мо га.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

НА ПА ЖА РЫ ЗА ГІ НУ ЛІ ЦЯ ЛЯ ТЫ 
Па жар у ця лят ні ку вёс кі Ага рэ ві чы 
Ган ца віц ка га ра ё на ад быў ся ў ноч на 
22 сту дзе ня.

У па мяш кан ні зна хо дзі ла ся 82 ця ля ці ва 
ўзрос це да паў го да і конь. Ка лі пры еха лі 
вы ра та валь ні кі, дах быў поў нас цю ахоп ле-
ны по лы мем і па чаў аб валь вац ца. Ра бот ні кі 
МНС па спе лі вы вес ці з па ла ю ча га ця лят-
ні ка 60 га лоў ма лад ня ку, а так са ма ка ня. 
22 ця ля ці ў аг ні за гі ну лі. Пры чы на па жа ру 
вы свят ля ец ца.

Яна СВЕ ТА ВА.

АЎ ТА ЗЛА ДЗЕІ ВЯР НУ ЛІ
БОЛЬШ ЯК 60 МЛН

За вер ша на па пя рэд няе рас сле да ван-
не кры мі наль най спра вы ў да чы нен ні 
да 10 жы ха роў Слуц ка га ра ё на. Яны 
аб ві на вач ва юц ца ў кра дзя жах, зго нах 
аў та ма бі ляў, ху лі ган стве, раз боі і за-
бой стве. Уся го след ства вы яві ла 48 
эпі зо даў іх зла чын най дзей нас ці.

«На пра ця гу го да аб ві на ва ча ныя, ся род 
якіх і не паў налетнія, у Слуц ку і Са лі гор ску 
пра ні ка лі ў са ло ны аў та ма бі ляў і вы кра да лі 

ад туль каш тоў ныя рэ чы, — па ве да мі ла афі-
цый ны прад стаў нік упраў лен ня След ча га 
ка мі тэ та па Мін скай воб лас ці Тац ця на БЕ-
ЛА НОГ. — Пад час рас сле да ван ня так са ма 
вы свет лі ла ся, што асоб ныя фі гу ран ты ма юць 
да чы нен не і да за бой ства ка ча га ра Слуц кай 
баль ні цы, здзейс не на га ў са ка ві ку мі ну ла га 
го да».

Аб ві на ва ча ныя пры зна лі сваю ві ну і ўжо 
кам пен са ва лі па ло ву су мы на не се най шко-
ды. Шко да па кры мі наль най спра ве скла ла 
звыш 125 міль ё наў руб лёў. Ця пер яны зна-
хо дзяц ца пад вар тай. Кры мі наль ную спра ву 
не ўза ба ве раз гле дзяць у су дзе.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

ІР ВА НУ ЛІ КАТ ЛЫ
Два вы пад кі вы бу хаў ацяп ляль ных 
кат лоў ад бы лі ся ў кра і не за адзін 
дзень.

Адзін з іх быў у вёс цы Зуб кі Клец ка га 
ра ё на. У пры ват ным жы лым до ме ра за рва-
ла ка цёл ва дзя но га ацяп лен ня на цвёр дым 
па лі ве. Тэр міч ныя апё кі атры ма лі гас па ды-
ня до ма і яе сын-лі цэ іст. У мо мант вы бу ху 
абое зна хо дзі лі ся на кух ні. Дру гі ана ла гіч ны 
вы па дак за рэ гіст ра ва ны ў Ма гі лё ве. Тут на 
ве ран дзе жы ло га до ма вы бух нуў са ма роб ны 
ка цёл. На шчас це, гас па ды ні-пен сі я нер кі ў 
гэ ты час не бы ло до ма. Мяр ку ец ца, што ў 
абод вух вы пад ках пры чы най вы бу хаў ста ла 
ад сут насць цыр ку ля цыі ва ды ў сіс тэ ме.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


