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— Па вы ні ках мі ну ла га на ву-

чаль на га го да мы ста лі най леп-

шай вай ско вай час цю ў Бе ла ру-

сі, — за зна чае ка ман дзір авія ба-

зы, ва ен ны лёт чык-снай пер 

пал коў нік Анд рэй ЛУК' Я НО-

ВІЧ. — Атры ма лі з гэ тай на го ды 

пе ра хо дзя чы вы мпел. Але зай-

мець та кі тра фей, ска жам пра ма, 

бы ло вель мі скла да на. Ся род ін-

ша га, мы што дня за бяс печ ва лі 

ба я вое дзя жур ства, удзель ні ча лі 

ў су мес ным апе ра тыў ным ву чэн ні. 

Пад лі чы лі, што агу лам у па вет ры 

мы пра вя лі больш за чатыры ты-

ся чы га дзін! І вель мі пры ем на, 

што на шы экі па жы за ва я ва лі ле-

тась на Ар мей скіх гуль нях два 

кам плек ты ўзна га род у кон кур се 

«Авія дартс». «Зо ла та» зда бы лі 

экі па жы на но вых вер та лё тах Мі-

8МТВ5, а «се раб ро» — на Мі-24.

Па няц це бяс пе кі па лё таў 

вельмі шы ро кае. Але ў рэш це 

рэшт яно зво дзіц ца да трох склад-

ні каў: ква лі фі ка цыі экі па жа, ста ну 

авія цый най тэх ні кі і сі ту а цыі ў на-

ва коль ным ася род дзі.

— Ста тыс ты ка авія цый ных 

зда рэн няў вя дзец ца ўжо больш 

за 80 га доў, — пра цяг вае Анд рэй 

Лук' я но віч. — І ня ўмоль ныя ліч бы 

свед чаць, што больш за 60 % іх 

пры па дае на до лю ча ла ве ча га 

фак та ру. Для звя дзен ня да мі ні-

му му яго ўплы ву на бяс пе ку па-

лё таў асаб лі вая ўва га ўдзя ля-

ецца па вы шэн ню ква лі фі ка цыі 

авія пер са на лу. Ха чу ад зна чыць, 

што ў нас у Ва ен най ака дэ міі 

ство ра на ўлас ная шко ла ма ла-

дых экі па жаў, дзе бу ду чыя ва ен-

ныя лёт чыкі пра хо дзяць поў ны 

курс на ву чан ня. Пад час ста жы-

роў кі кур сан таў авія цый на га фа-

куль тэ та «ста вяць на кры ло» са-

мыя пад рых та ва ныя лёт чы кі авія-

цый най ба зы. Як вы нік, пас ля 

вы пус ку да нас пры хо дзіць но вае 

па паў нен не, якое мае доб рую 

асно ву для да лей ша га ўдас ка на-

лен ня лёт на га май стэр ства.

Перш чым сес ці за штур вал, 

бу ду чыя пі ло ты пра вод зяць не 

адзін дзя ся так га дзін на трэ на жо-

рах. Для кож на га ты пу па вет ра-

нага суд на яны роз ныя. Усё па чы-

на ец ца са зна ё май сі ту а цыі — уя-

ві це са бе, што вы кі ру е це вер та-

лё там пад час кам п'ю тар най 

гульні. Толь кі тут пра гра ма бу дзе 

рэ гіст ра ваць усе ва шы па мыл кі. 

Больш скла да ны ўзро вень — пе-

ра сес ці ў ка бі ну са праўд на га вер-

та лё та і кі ра ваць па лё там ужо 

ад туль. Ілю зію та го, што на са мрэч 

ад бы ва ец ца па лёт, ства рае ад-

мыс ло вы па на рам ны эк ран. Вір-

ту аль ныя пей за жы змя ня юц ца 

рэ аль ны мі толь кі пры ўмо ве без-

да кор най зда чы ўсіх іс пы таў.

— Коль кі ча су трэ ба для пад-

рых тоў кі, каб стаць ква лі фі ка ва-

ным лёт чы кам? — за да ец ца пы-

тан нем ка ман дзір вер та лё та 

Мі-8 Сяр гей АНД РО ПАЎ. — 

На са мрэч пад рых тоў ка доў жыц ца 

ўсё жыц цё. Вось па гля дзі це — на-

ват за раз у мя не ў кі шэ нях руч кі, 

алоў кі, на тат ні кі... Не як мы пад лі-

чы лі, коль кі трэ ба гро шай, каб 

пад рых та ваць лёт чы ка пер ша га 

кла са. Атры ма ла ся вель мі і вель-

мі шмат. Трэ на жор жа да зва ляе 

ўба чыць пэў ныя па мыл кі ў лёт чы-

ка на зямлі і па зба віц ца ад іх. Па-

пер шае, эка но мяц ца гро шы і мо-

та рэ сурс тэх ні кі, а па-дру гое, гэ та 

так са ма ўнё сак у бяс печ насць па-

лё таў. Тут усе дзе ян ні да вод зяц ца 

ледзь не да аў та ма тыз му. Бы вае, 

што ад лік ча су ідзе на се кун ды, і 

лёт чык у та кім ра зе му сіць ве-

даць, як дзей ні чаць у та кой вост-

рай сі ту а цыі. Асаб лі ва ка лі неш та 

ад бы ло ся з са мой тэх ні кай.

— Па сут нас ці, трэ на жор — гэ та 

вы лі чаль ны ма дэ лю ю чы комп лекс, 

пры зна ча ны для імі та цыі па лё ту 

кан крэт на га ля таль на га апа ра-

та, — тлу ма чыць на чаль нік комп-

лекс на га трэ на жо ра 50-й зме ша-

най авія цый най ба зы ма ёр Сяр-

гей ПАД УЗ ДЗІ КАЎ. — Ён імі туе 

ра бо ту сі ла вых уста но вак, бар та-

во га аб ста ля ван ня, фі зіч ныя ўмо-

вы па лё ту і асаб лі вых вы пад каў, 

якія мо гуць уз ні каць у па вет ры. 

Уся ін фар ма цыя вы во дзіц ца на 

ма ні то ры, па якіх і мож на кант ра-

ля ваць увесь пра цэс з пра го нам 

маг чы мых сі ту а цый. На жаль, па-

куль у све це не іс нуе ўні вер саль-

ных трэ на жо раў, якія мо гуць ма-

дэ ля ваць не каль кі ля таль ных 

апа ра таў. Усе яны аб са лют на роз-

ныя па кан струк цыі.

Пад час зме ны пе рад вы ка нан-

нем па лё таў увесь пер са нал пра-

хо дзіць праз ме ды цын скі агляд.

— Пы та ем ся, ці ёсць скар гі, 

коль кі га дзін лёт чык спаў, чым 

хар ча ваў ся, вы мя ра ем ціск, 

пульс, тэм пе ра ту ру це ла, — ка-

жа ўрач па по шу ка ва-вы ра та-

валь ным за бес пя чэн ні, стар-

шы лей тэ нант ме ды цын скай 

служ бы Яў ген КУ НЕ ВІЧ. — Пры 

не аб ход нас ці мо жам пра ве рыць 

стан ву шэй і гор ла, каб вы клю-

чыць сімп то мы, звя за ныя з дэ-

кам прэ сі яй на вя лі кіх вы шы нях. 

Ка лі там ад бу дзец ца раз гер ме-

ты за цыя, то ад бы ва ец ца рэз кі 

пе ра пад ба ра мет рыч на га ціс ку. 

Ад гэ та га мо жа ўзнік нуць моц ны 

бо ле вы сін дром, што зні зіць пра-

ца здоль насць лёт чы ка. У лёт на-

га скла ду па він ны быць вы ле ча-

ны зу бы, з сімп то ма мі пра сту ды 

мы так са ма не мо жам ні ко га да-

пус ціць да вы ле ту. Ад ным сло-

вам, лёт чык му сіць за га дзя доб-

ра ад па чыць, быць зда ро вым і з 

доб рым на стро ем.

По бач з ура чом — авія цый ны 

псі хо лаг стар шы пра пар шчык 

Ак са на КІ СЕЛЬ.

— Спе цы яль ны пры бор вы зна-

чае рэ ак цыю на аб' ект, які ру ха-

ец ца, а ме на ві та — спрыт насць і 

хут касць. Ёсць ме то ды кі, якія да-

зва ля юць раз віць воб раз нае мыс-

лен не. На прык лад, су мяс ціць вы-

ра зы, па трэ ні ра ваць ва ка мер. 

Да во лі ці ка вае за дан не — 

ра шыць прос тую ма тэ ма тыч ную 

за дач ку на ло гі ку.

Уво гу ле пра цэ ду ра пад рых тоў-

кі да па чат ку лёт най зме ны да во-

лі скла да ная і зай мае не каль кі 

га дзін. Ін жы нер на-тэх ніч ны пер са-

нал рых туе авія цый ную тэх ні ку, 

пад раз дзя лен ні за бес пя чэн ня вы-

кон ва юць пад рых тоў ку аэ ра дро-

ма і ўзлёт на-па са дач най па ла сы.

Хар ча вац ца лёт чы кі мо гуць 

толь кі ў ста лоў цы, для іх вы трым-

лі ва ец ца асоб нае ме ню.

За дзве га дзі ны па чы на ец ца 

па вет ра ная раз вед ка на двор'я. 

Са ма лёт-раз вед чык удак лад няе 

звест кі ад ме тэа служ бы на прад-
мет па лёт най бач нас ці, краю воб-

лач нас ці, пра вя рае стан ра дыё-

тэх ніч ных сіс тэм па сад кі, са мой 

па ла сы. За тым экі па жы збі ра юц-

ца на пе рад па лёт ныя ўка зан ні. 

Там ка ман дзір ста віць за да чу і за-

слу хоў вае ўсіх ад каз ных за пра-

вя дзен не лёт най зме ны асоб. Раз-

вед чык на двор'я дак лад вае сі нап-

тыч ную аб ста ноў ку. Штур ман 

рас каз вае, па якіх марш ру тах бу-

дуць ад бы вац ца па лё ты і як прой-

дзе за ход на па сад ку. Вы зна ча-

юц ца ўзлёт на-па са дач ны курс, 

за па сныя аэ ра дро мы. І толь кі ка-

лі ўсё вы ка на на, гу чыць ка ман да 

«Па са ма лё тах!».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Хоць апош нія баі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны ад гры ме лі на на шай зям лі 

75 га доў та му, яшчэ і да гэ туль яны 

на гад ва юць пра ся бе смя рот ны мі 

«сюр пры за мі» ў зям лі. На ра хун ку 

ін жы нер ных вой скаў — звыш 11 

з па ло вай ты сяч абяс шко джа ных 

ле тась вы бу хо ва не бяс печ ных прад-

ме таў. А гэ та больш чым па трыц-

цаць штук за дзень.

Як ба чым, на шым са пё рам ад па чы-

ваць ня ма ка лі. І больш за тое, ім трэ ба 

па ста ян на ву чыц ца сва ёй спра ве, бо 

стаў ка пры па мыл ко вых дзе ян нях вель мі 

вы со кая. Ме на ві та та му на ба зе 2-й ін жы-

нер най бры га ды прай шоў ад мыс ло вы 

збор па раз мі ні ра ван ні. Ту ды з'е ха лі ся 

на чаль ні кі ін жы нер ных служ баў, ка ман-

дзі ры во ін скіх час цей, дзе ёсць пе ра соў-

ныя гру пы раз мі ні ра ван ня, а так са ма кі-

раў ні кі гэ тых груп.

— Збор пра во дзіў ся на пра ця гу трох 

дзён, — па ве да міў на чаль нік ін жы нер-

ных войск Уз бро е ных Сіл Анд рэй КУ-

РА КОЎ. — У пер шы з іх вай скоў цы на ве-

да лі тэ а рэ тыч ныя за ня ткі, дзе паў та ра лі 

асноў ныя мо ман ты, не аб ход ныя пад час 

служ бы. Дру гі ж дзень стаў прак тыч ным 

і пра во дзіў ся на па лі го не бры га ды не па-

да лёк ад Мін ска. На не вя лі кім участ ку 

дэ ман стра ва ла ся раз вед ка мяс цо вас ці 

на на яў насць вы бу хо ва не бяс печ ных 

прад ме таў, то-бок пра вер ка, як ка ман-

дзір гру пы ар га ні зоў вае гэ ты пра цэс. Пас-

ля яго змя ні ла су цэль ная ачыст ка мяс цо-

вас ці ад вы бу хо ва не бяс печ ных прад ме-

таў. У чым роз ні ца? Раз вед ка пра во дзіц-

ца та ды, ка лі ёсць дак лад ныя звест кі пра 

тое, што ме на ві та ў гэ тым ра ё не як быц-

цам неш та ёсць. Ка лі ін фар ма цыя па-

цвяр джа ец ца, то ар га ні зоў ва ец ца су цэль-

ная ачыст ка. Але яна па тра буе знач на 

боль шых рэ сур саў як па ча се, так і па 

за дзей ні чан ні аса бо ва га скла ду.

Ле тась ачыст кай тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

ад сна ра даў, гра нат, мін, бом баў, акра мя 

ўнут ра ных вой скаў, зай ма ла ся 28 пе ра-

соў ных груп раз мі ні ра ван ня, пад рых та-

ва ных у 13 злу чэн нях і во ін скіх час цях 

Уз бро е ных Сіл. Яны вы ка на лі 456 за явак 

ва ен ных ка мі са ры я таў на абяс шкодж-

ван не не бяс печ ных зна хо дак, якіх бы ло 

амаль дзве з па ло вай ты ся чы. Пры чым 

90 % з іх ад но сі лі ся да ка тэ го рыі тэр мі-

но вых.

Але ад куль жа ўзя ла ся роз ні ца пры-

бліз на ў дзевяць ты сяч? Спра ва ў тым, 

што гэ тая коль касць зной дзе ных бо еп-

ры па саў пры па дае на Док шыц кі ра ён. 

Не па да лёк ад стан цыі Кру ляў шчыз на 

нем цы пры ад ступ лен ні па да рва лі зброй-

ны склад. Але яго «на чын ка» не столь кі 

ўза рва ла ся прос та на мес цы, коль кі раз-

ля це ла ся па на ва коль най мяс цо вас ці. 

Ра бо ты па по шу ку не ра за рва ных бо еп-

ры па саў і іх абяс шкодж ван ні за пла на ва-

ны і на 2020 год.

— Зям ля на ша лі та раль на на шпі га ва-

на сна ра да мі, бом ба мі, гра на та мі не толь-

кі з ча соў Дру гой, але і з Пер шай су свет-

най вай ны. Коль касць та го, што мы з 

кож ным го дам вы во зім на па лі го ны і пад-

ры ва ем, іс тот на не змян ша ец ца. Ка лі мы 

цал кам ачыс цім ля сы і па лі Бе ла ру сі ад 

«рэ ха вай ны» — вель мі цяж ка ска заць. 

Але ні вод ная еў ра пей ская кра і на не пры-

ня ла на ся бе столь кі смер та нос на га ме-

та лу, як на ша.

Вай скоў цы і па ка за лі на па лі го не, як 

яны зні шча юць та кія смер та нос ныя прад-

ме ты. Пры чым іс нуе не каль кі спо са баў. 

Пер шы, і ён жа даў но асвое ны, — гэ та 

кант ра ля ва ны пад рыў. Сна рад ці бом ба 

ча соў Вя лі кай Ай чын най уз ры ва ец ца дзя-

ку ю чы дэ та на цыі ад пад ры ву раз ме шча-

на га по бач з імі за ра да. Гу чыць ка ман да 

«Агонь» — і праз до лю се кун ды раз да ец-

ца вы бух. Толь кі чор ны дым зно сіць у бок 

ле су... Але на шы ін жы нер ныя вой скі 

асво і лі вы ка ры стан не так зва на га бла кі-

ра та ра вы бу ху. Гэ тая пры ла да пры зна ча-

на для та го, каб мак сі маль на па глы нуць 

энер гію вы бу ху без утва рэн ня аскол каў. 

А рэш та энер гіі пе ра на кі роў ва ец ца ў 

стро га вы зна ча ны бок. У на шым вы пад-

ку — вер ты каль на ўверх і ўніз. Гэ тыя на-

прам кі лі чац ца мак сі маль на бяс печ ныя 

не па срэд на для са міх удзель ні каў пе ра-

соў ных груп раз мі ні ра ван ня. Ле тась іх 

аснас ці лі но вы мі про ці аскол ка вы мі кас-

цю ма мі, на бы лі са мыя су час ныя мі на шу-

каль ні кі. У асноў ным яны аў стрый скай і 

аме ры кан скай вы твор час ці.

— Пе рад ва мі два кас цю мы — не толь-

кі про ці ас кеп ка вы, але і про ці вы бу хо вы, — 

рас каз вае на чаль нік цык ла про ці мін на-

га цэнт ра Уз бро е ных Сіл Мі ха іл КАН-

ДРАЦЬ ЕЎ. — Пра яго хо чац ца рас ка заць 

пад ра бяз ней. Наш да спех да во лі цяж кі, ён 

ва жыць у збо ры аж но 64 кі ла гра мы. Фі зіч-

на зна хо дзіц ца ў ім ня прос та. Але раз лі-

ча ны на тое, каб збе раг чы жыц цё. Ён вы-

трым лі вае пад рыў за паў та ра мет ра ад 

ся бе паў та ра кі ла гра маў тра ці лу ў ме та-

ліч най аба лон цы таў шчы нёй не каль кі мі-

лі мет раў. Яго за да ча — мі ні мі за ваць уз-

дзе ян не вы бу хо вай хва лі. Гэ та ста ла маг-

чы ма дзя ку ю чы вы ка ры стан ню ад мыс ло-

вых бра ня вых на кла дак. Упор, на ту раль-

на, ро біц ца на фран таль ную част ку. Зна-

хо дзіц ца ў та кім кас цю ме мож на не больш 

за 15 хві лін. Каб яго адзець, па трэб ны два 

ча ла ве кі. Так са ма ў склад кас цю ма ўва-

хо дзіць шлем з маг чы мас цю ра дыё су вя зі 

і па вет ра най вен ты ля цы яй. У кам плек це 

да яго да да ец ца гід ра фоб ная на цель ная 

бя ліз на. Сам кас цюм аха лодж ва ец ца пры 

да па мо зе ва ды.

Уся гэ тая ра бо та пра роб ле на ўнут ры 

кра і ны. Але якія вы ні кі па каз ва юць на шы 

ін жы нер ныя вой скі на між на род ных збо-

рах і спа бор ніц твах?

— Ле тась мы пры ма лі ў Грод не на ба-

зе 557-й бры га ды За ход ня га апе ра тыў-

на га ка ман да ван ня пад раз дзя лен ні з 

Ра сіі, Кыр гыз ста на, — згад вае Анд рэй 

Ку ра коў. — Збор пра хо дзіў вель мі ін тэн-

сіў на і за вяр шыў ся су мес ным так ты ка-

спе цы я лі за ва ным ву чэн нем. Акра мя та го, 

су мес нае ву чэн не прай шло на па лі го не 

ў Му лі не, які мес ціц ца ў Ні жа га род скай 

воб лас ці Ра сіі. Пад час ву чэн ня «Шчыт 

Са ю за—2019» бы ло аб ста ля ва на больш 

за ты ся чу фар ты фі ка цый ных збу да ван-

няў, дзя сят кі кі ла мет раў марш ру таў пе-

ра соў ван ня войск, больш за паў та ра кі-

ла мет ра ін жы нер ных за бу доў. Ад пра цоў-

ва лі пра ход праз мін ныя па лі пра ціў ні ка 

з пры мя нен нем уста но вак раз мі ні ра ван-

ня. І чар го вы раз да ка за лі сваю здоль-

насць су мес на вы кон ваць за да чы.

2020 год абя цае быць не менш на сы-

ча ны. Апроч ін ша га, у Ма гі лё ве мяр ку ец-

ца пра вес ці збор пан тон ных пад раз дзя-

лен няў, які скон чыц ца так ты ка-спе цы я лі-

за ва ным ву чэн нем.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

З-ПАД ЗЯМ ЛІ ДА СТАЦЬ
Про фіПро фі

Ге роіГе роі

Вы со кая ўзна га ро да
Стар шы лей тэ нант Яў ген Па на ма рэн ка, які ле тась 

вы ра та ваў пад час па жа ру двух ча ла век, атры маў з 

рук мі ніст ра аба ро ны Бе ла ру сі ге не рал-ма ё ра Вік та ра 

Хрэ ні на ме даль «За ад зна ку ў па пя рэ джан ні і лік ві-

да цыі над звы чай ных сі ту а цый». Пра гэ та па ве да мі ла 

прэс-служ ба аба рон на га ве дам ства.

Па жар у па сёл ку Но ва ко ла са ва зда рыў ся 28 са ка ві ка. 

За га рэ ла ся ква тэ ра на дру гім па вер се двух па вяр хо ва га 

шмат ква тэр на га жы ло га до ма ка ля вай ско вай час ці. Стар шы 

лей тэ нант Яў ген Па на ма рэн ка ар га ні за ваў лік ві да цыю по-

лы мя і эва ку а цыю лю дзей. Ён аб вяс ціў тры во гу па жар на му 

на ра ду, сам жа пай шоў у ква тэ ру, дзе зда рыў ся па жар, вы-

нес ад туль па цяр пе ла га муж чы ну без пры том нас ці, а з су-

сед няй ква тэ ры, на поў не най ды мам, — дзі ця.

Ра та валь ні кі пры бы лі не ўза ба ве. На мес цы па дзей ужо 

пра ца ваў аса бо вы склад ва ен най ка ман ды про ці па жар най 

аба ро ны і ава рый на-вы ра та валь ных ра бот. Ад аў та цыс тэр ны 

яны па да лі па жар ны ствол на ту шэн не.

На ву каНа ву ка

У ма ла дых та лен таў — 
сур' ёз ныя на пра цоў кі

Двац цаць шос та га сту дзе ня ў кра і не бу дзе ад зна-

чац ца Дзень бе ла рус кай на ву кі. Но выя рас пра цоў кі 

з'яў ля юц ца як у звык лых гра ма дзян скіх вы шэй шых 

на ву чаль ных уста но вах, так і ў сі ла вых. На прык лад, 

у Ва ен най ака дэ міі Бе ла ру сі лаў рэ а та мі Спе цы яль на га 

фон ду Прэ зі дэн та па пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі 

сё ле та ста лі два кур сан ты.

Адзін з іх — стар шы на чацвёртага кур са агуль на вай ско-

ва га фа куль тэ та Дзя ніс До мась. Яго на ву ко вая ра бо та пры-

све ча на ме та дам ба раць бы мо та страл ко ва га ад дзя лен ня з 

тан ка вы мі раз лі ка мі ўмоў на га пра ціў ні ка.

— Ву чо бу і па са ду стар шы ны су мя шчаць да во лі скла да-

на, — ка жа кур сант. — Але ў нас вель мі доб ра ар га ні за ва ны 

рас клад па ча се, та му асаб лі вых цяж кас цяў пад час пад рых-

тоў кі на ву ко вай ра бо ты ў мя не не ўзнік ла. Але на ўсё спат-

рэ бі ла ся дзесь ці з паў го да. Я вы ву чаў до свед, атры ма ны 

пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны, кан флік таў апош ніх дзе ся-

ці год дзяў...

Дзя ніс зай маў ся пры клад ной на ву ко вай дзей нас цю яшчэ 

з дру го га кур са. Та ды ён шу каў ва ры ян ты, як удас ка на ліць 

ба я вую ма шы ну пя хо ты, якім уз бра ен нем аснас ціць мо та-

страл ко вае пад раз дзя лен не. Гэ тым жа ра зам яму да вя ло ся 

яшчэ і па вы шаць свае ве ды ў анг лій скай мо ве — для на ву-

ко вай ра бо ты вы ка рыс тоў ва лі ся за меж ныя ва ен ныя ча со пі-

сы.

— Але ў ад' юнк ту ру я па сту паць па куль не ду маю. Хоць 

хто ве дае — мо жа, атры ма ны пас ля вы пус ку ўлас ны прак-

тыч ны до свед па слу жыць ба зай для бу ду чых на ву ко вых 

рас пра цо вак. Па ка жа час.

Яў ге нія Ля ві кі на, якая так са ма ста ла лаў рэ а там Спе цыяль-

на га фон да Прэ зі дэн та, ву чыц ца на трэ цім кур се авія цый на-

га фа куль тэ та. Дзяў чы на — бу ду чы бор тін жы нер. Але яе 

вель мі за хап ляе ма тэ ма ты ка. Так, тэ май на ву ко вай ра бо ты 

ста ла дыс крэт нае пе ра ўтва рэн не Фур'е ў вы лі чаль ных ма-

шы нах. Пра шу рас тлу ма чыць, што ж гэ та та кое.

— Яно да зва ляе па ско рыць ра бо ту вы лі чаль ных комп лек-

саў. Рас пра цоў ка тэ мы за ня ла се местр. Фак тыч на яна бы ла 

пра пра ца ва на мной з ну ля. Зай мац ца ёй бы ло не столь кі 

скла да на, коль кі ці ка ва. Але каб стаць лаў рэ а там, ма ла мець 

аба ро не ную на ву ко вую ра бо ту, якая мае іс тот нае зна чэн не. 

Трэ ба яшчэ, каб на пра ця гу на ву чан ня ўсе ад зна кі не бы лі 

ні жэй шыя за 9.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Аты-ба тыАты-ба ты

Па ча лі ся за ня ткі 
па ба я вой га тоў нас ці
З 21 сту дзе ня ва Уз бро е ных Сі лах па ча лі ся за ня ткі 

па ба я вой га тоў нас ці. Ме ра пры ем ствы пра вод зяц ца 

ў ад па вед нас ці з пла нам пад рых тоў кі Уз бро е ных Сіл 

па пры зна чэн ні ў бя гу чым на ву чаль ным го дзе. Пра 

гэ та па ве дам ляе прэс-служ ба Мі ніс тэр ства аба ро ны 

Бе ла ру сі.

За ня ткі з'яў ля юц ца ад ным з эта паў ме ра пры ем стваў па 

пад тры ман ні ба я вой га тоў нас ці. Іх агуль ная скі ра ва насць — 

шмат пла на вая. За клю ча ец ца яна ва ўдак лад нен ні па рад ку 

дзе ян няў вай скоў цаў у хо дзе пра вя дзен ня комп лек су пас ля-

доў ных трэ ні ро вак з пад раз дзя лен ня мі, во ін скі мі час ця мі, 

злу чэн ня мі, ор га на мі ва ен на га кі ра ван ня па ар га ні за ва ным 

вы ка нан ні ме ра пры ем стваў ва ўмо вах пе ра хо ду з мір на га на 

ва ен ны час.

Мэ та мі за ня ткаў за яў ле ны пад тры ман не ба я вой і ма бі лі-

за цый най га тоў нас ці ор га наў ва ен на га кі ра ван ня, аб' яд нан-

няў, злу чэн няў, во ін скіх час цей на па трэб ным уз роў ні, удас-

ка на лен не ме та дыч ных на вы каў, па вы шэн не тэ а рэ тыч ных 

ве даў і прак тыч ных умен няў ка ман дзі раў.

Асноў ныя на ма ган ні пад час пад рых тоў кі бу дуць скан цэнт-

ра ва ны на за бес пя чэн ні ва ен най бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

эфек тыў ным пры мя нен ні ўсіх эле мен таў яе ва ен най ар га ні-

за цыі на пад ста ве ўсе ба ко вай ацэн кі і пра гно зу раз віц ця 

ва ен на-па лі тыч най і стра тэ гіч най аб ста ноў кі ва кол на шай 

кра і ны.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на ве да лі 50-ю зме ша ную авія ба зу

ЯК ДА СЯ ГА ЕЦ ЦА 
БЯС ПЕ КА ПА ЛЁ ТАЎ?Г

А ЛОЎ НЫ кам па нент лю бо га па лё ту — яго бяс печ насць. 

Вер та лёт і са ма лёт — гэ та не аў та ма біль. Ка лі пад час 

зна хо джан ня ў па вет ры ўзнік не ней кая ня спраў насць, 

то маг чы масць свое ча со ва сес ці на свой аэ ра дром ёсць 

да лё ка не заўж ды. Не ка жу чы ўжо пра мі ні маль ную шко ду 

не толь кі для экі па жа, але і для жы ха роў на се ле ных 

пунк таў ды інф ра струк ту ры. Ме на ві та та му ў ка ман да ван ні 

Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў про ці па вет ра най 

аба ро ны ад бы ла ся кан фе рэн цыя па бяс пе цы па лё таў 

авія цыі Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, скі ра ва ная на вы ра шэн не 

праб лем ных пы тан няў і ўдас ка на лен не асноў ных кірункаў 

ра бо ты да тыч на ава рый нас ці ў авія цыі. А прак тыч ныя 

за ня ткі прай шлі на тэ ры то рыі 50-й зме ша най авія цый най 

ба зы ў Ма чу лі шчах.

ЦІ КА ВА ВЕ ДАЦЬЦІ КА ВА ВЕ ДАЦЬ
Ле тась у 50-й зме ша най авія цый най ба зе быў ад кры ты ме-

ма ры ял у го нар тых вай скоў цаў, што за гі ну лі на ба я вым па сту. 

Пад час ня сен ня служ бы ў Аф га ні ста не іх коль касць да сяг ну ла 

132 ча ла век. У 1983 го дзе час ці ўру чы лі Ор дэн Чыр во на га 

Сця га за вы ка нан не ін тэр на цы я наль на га доў гу. На ра хун ку яе 

вай скоў цаў — больш за чатыры ты ся чы ўра да вых уз на га род. 

У спі сах — дзевяць Ге ро яў Са вец ка га Са ю за.

Пад час збо ру ар хіў най ін фар ма цыі вы яві ла ся ад мет нае су-

па дзен не. Уда ло ся знай сці да ку мен ты, якія свед чы лі, што аэ-

ра дром пад Мінск ам быў ство ра ны 3 лі пе ня 1937 го да. Вось 

так і атры ма ла ся, што ва ен ныя лёт чы кі ад на ча со ва ад зна ча юць 

не толь кі Дзень Не за леж нас ці, але і чар го вую га да ві ну ства-

рэн ня аэ ра дро ма.
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