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Дру гі бе ла рус кі кас міч ны апа рат мо-
жа быць ство ра ны на пра ця гу трох 
га доў пас ля пры няц ця ад па вед на га 
ра шэн ня. Пра гэ та пад час ан лайн-кан-
фе рэн цыі на сай це БЕЛ ТА па ве да міў 
пер шы на мес нік стар шы ні Прэ зі ды у-
ма На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе-
ла ру сі Сяр гей ЧЫ ЖЫК.

БЕС ПІ ЛОТ НІ КІ І НО ВЫЯ 
СУ ПРАЦЬ ПУХ ЛІН НЫЯ 
ПРЭ ПА РА ТЫ

Сяр гей Чы жык пад крэс ліў, што Бе ла русь 
з'яў ля ец ца кас міч най дзяр жа вай, па коль кі 
мае свой спа да рож нік. «...Мы кі ру ем ім, апра-
цоў ва ем атры ма ныя звест кі, «вы цяг ва ем» 
усё больш дэ та лі за ва най, спе цы я лі за ва най 
ін фар ма цыі...» Ад нак, па вод ле яго слоў, трэ-
ба ду маць на перс пек ты ву, бо тэр мін служ-
бы пер ша га кас міч на га апа ра та скла дае 5-7 
га доў. А бу даў ніц тва но ва га спа да рож ні ка 
— да ра гое ме ра пры ем ства.

У 2014 го дзе ў ака дэ міі бы ло ад кры та ка ля 
10 іна ва цый ных вы твор час цяў. На прык лад, 
ство ра ны вы твор чы ўчас так тра фа рэт на га 
дру ку для пад рых тоў кі і на ня сен ня лю мі на-
фор ных кам па зі цый на роз ныя ма тэ ры я лы. 
Яны вы ка рыс тоў ва юц ца для свят ло ды ёд най 
тэх ні кі. Уве дзе на ў строй між на род нае прад-
пры ем ства «Прай мСін тэз» на ба зе Ін сты ту та 
бія ар га ніч най хі міі НАН і ра сій скай кам па ніі 
«Фарм сін тэз» з мэ тай су мес ных рас пра цо вак 
і пра соў ван ня фар ма цэў тыч най пра дук цыі 
на рын кі Бе ла ру сі і Ра сіі. До след на-пра мыс-
ло вая вы твор часць бія прэ па ра таў роз на га 
пры зна чэн ня ство ра на Ін сты ту там мік ра бія-
ло гіі НАН Бе ла ру сі.

Вы твор часць за ма ро жа ных бак тэ ры яль-
ных кан цэнт ра таў для ма лоч най пра мыс ло-
вас ці ад кры та на ба зе Ін сты ту та мя са-ма лоч-
най пра мыс ло вас ці. З яго ўво дам ужо на 60% 
мож на за бяс пе чыць ры нак Бе ла ру сі та кой 
пра дук цы яй і сэ ка но міць што год больш за 
$5 млн. З'явіўся рэс пуб лі кан скі на ву ко ва-ме-
ды цын скі цэнтр «Кле тач ныя тэх на ло гіі», дзе 
для ля чэн ня па цы ен таў вы ка рыс тоў ва юц ца 
ства ла выя клет кі.

На 2015 год так са ма за пла на ва ны за пуск 
ка ля 10 вы твор час цяў.

— Мы хо чам за вяр шыць ства рэн не цэнт-
ра па вы твор час ці шмат функ цы я наль ных 
бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў. У гэ тым 
кі рун ку Бе ла русь да сяг ну ла пос пе ху, сён ня 
ў нас вы пус ка ец ца тры ты пы апа ра таў, чац-
вёр ты асвой ва ем — на ад лег лас ці па лё таў 
да 300 км, — з го на рам за зна чыў Сяр гей 
Чы жык. — Да кан ца го да па ві нен быць уве-
дзе ны ўчас так па вы пус ку ге ма сар бен таў — 
спе цы я лі за ва ных вад ка сцяў для ачы шчэн ня 
кры ві. Бу дзе за вер ша ны цэ лы шэ раг аб' ек таў 
у Цэнт раль ным ба та ніч ным са дзе.

Акрамя таго, будзе адкрыта вытворчасць 
новых супрацьпухлінных і супрацьвірусных 
фармацэўтычных апаратаў на аснове айчын-
ных субстанцый.

«БЕЛ БІЯ ГРАД» 
У АКА ДЭМ ГА РАД КУ

Асоб на Сяр гей Чы жык спы ніў ся на ства-
рэн ні на ву ко ва-тэх на ла гіч на га пар ка «Бел-
Бія град», на ба зе яко га бу дуць раз ві вац ца 
та кія га лі ны, як бія тэх на ло гіі, фар ма цэў ты ка, 
на на- і мік ра сіс тэм ная тэх ні ка.

Пла ну ец ца, што «Бел Бія град» за па тра буе 
ўкла дан ня мі ні маль най коль кас ці бюд жэт ных 
срод каў. Ак цэнт бу дзе зроб ле ны на по шук і 
пры цяг нен не да пра цы ін вес та раў.

— Мы раз ліч ва ем атры маць пэў ныя прэ-
фе рэн цыі, ха це ла ся б, каб яны бы лі су па стаў-
ныя з ты мі, якія ство ра ны для Пар ка вы со кіх 
тэх на ло гій. — Хо чац ца ад зна чыць, што спе-
цы фі ка ства рэн ня па доб ных тэх на пар каў у 
све це за клю ча ец ца ў тым, што пер ша па чат-
ко ва ства ра ец ца інф ра струк ту ра, на бы ва ец-
ца аб ста ля ван не, а по шу кам спе цы я ліс таў 
зай ма юц ца ў апош нюю чар гу. А мы пай шлі 
ін шым шля хам: ад штур хоў ва ем ся не ад інф-
ра струк ту ры, а ад кад раў. Шмат ін сты ту таў 
НАН Бе ла ру сі сён ня пра цу юць у на прам ках, 

якія мо гуць быць ка рыс ны мі і па трэб ны мі пры 
ства рэн ні тэх на пар ка. Мяр ку ец ца, што на ву-
коў цы бу дуць пра па ноў ваць і рэа лі зоў ваць 
перс пек тыў ныя пра ек ты.

Ча ка ец ца, што на ву ко ва-тэх на ла гіч ны 
парк бу дзе раз мя шчац ца ў ра ё не Ака дэм га-
рад ка ва Уруч чы. Бу ды нак ужо па да бра ны, 
за пла на ва на яго рэ кан струк цыя.

Па сло вах Сяр гея Чы жы ка, сі ту а цыя ў 
на ву ко вым све це імк лі ва змя ня ец ца: «Без у-
моў на, трэ ба рэ ага ваць на сі ту а цыю вель мі 
апе ра тыў на, у тым лі ку ў тэх на ла гіч ных рас-
пра цоў ках. Та му мы ра зу ме ем, што трох-пя-
ці га до вае пла на ван не на ву кі — гэ та за над та 
пра цяг лыя пе ры я ды: трэ ба быць га то вы мі 
да змен па трэб рын ку і раз мя шчэн ня на ім 
гуль цоў».

ДОМ НА 3D-ПРЫН ТА РЫ
Ад каз ва ю чы на пы тан не аб перс пек ты вах 

раз віц ця і пры мя нен ня ў Бе ла ру сі 3D-дру ку, 
Сяр гей Чы жык не вы клю чыў маг чы мас ці, 
што ўжо праз пяць га доў у нас мож на бу дзе 
бу да ваць да мы з да па мо гай 3D-прын та раў.

— Уя ві це са бе: пры во зяць на ўчас так 3D-
прын тар, кран-бэль ку і ў адзін за ход бу ду юць 
ваш ка тэдж. І гэ та не фан тас ты ка, а рэ аль-
насць. Я ўжо ба чу, якое прад пры ем ства маг-
ло б гэ тым за няц ца. Га лоў нае — пра віль на 
па да браць бу даў ні чы ма тэ ры ял. І бе ла рус кія 
на ву коў цы ўжо аб мяр коў ва юць маг чы мас ці 
рас пра цоў кі бе то ну, які хут ка цвяр дзее. Ка лі 
гэ та за пра цуе? Мяр кую, што пяць га доў — і 
бу дзем ка рыс тац ца. Ця пер усё хут ка ро біц ца, 
— кан ста та ваў Сяр гей Чы жык. — У Бе ла ру сі 
ўжо пра цу юць ка ля сот ні 3D-прын та раў. Мы 
па він ны імк нуц ца, каб як ма га больш пра-
дук таў на іх вы раб ля ла ся. Пры чым каб яны 
вы раб ля лі ся не толь кі для дэ ман стра цыі маг-
чы мас цяў 3D-дру ку, што час цей за ўсё бы-
вае, а для кан крэт на га пры мя нен ня.

3D-друк — гэ та ады тыў ныя тэх на ло гіі 
(addіtіon — да да ваць), ства рэн не пра дук ту 
да баў лен нем час так ма тэ ры я лу. Га вор ка 
ідзе пра эка но мію ма тэ ры я лаў, мі ні мі за цыю 
ад хо даў. Мож на ства рыць зу сім уні каль ныя 
вы ра бы на ват у адзін па ды ход, усё мож на 
за мя ніць ад ной апе ра цы яй.

ПРЫ СТУП КІ 
ДЛЯ КАР' ЕР НА ГА РОС ТУ

За кра на ю чы тэ му за роб каў на ву коў цаў 
і пры цяг нен ня ў на ву ку мо ла дзі, пер шы на-
мес нік стар шы ні Прэ зі ды у ма НАН пад крэс ліў, 
што за ра біць сён ня доб рыя гро шы ў на ву цы 
мож на. І на ват у пер шыя га ды сва іх за ня ткаў 
на ву ко вай дзей нас цю. Але тут важ на, у які 
ка лек тыў ты тра піў, хто твой за гад чык ла-
ба ра то рыі, на коль кі па спя хо ва ён пра цуе, ці 
пры цяг вае гран ты. За ра біць доб рыя гро шы 
мож на толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ты атрым-
лі ва еш не толь кі бюд жэт нае фі нан са ван не, 
але так са ма ма еш да га во ры з га лі на мі і, 
маг чы ма, між на род ныя кант рак ты. Але, на 
жаль, нель га ска заць, што коль касць та кіх 
па спя хо вых ла ба ра то рый бліз кая да 100%, 
хут чэй з ўсё, гэ та 30% ла ба ра то рый.

Сяр гей Чы жык ад зна чыў, што ў Ака дэ міі 
на вук пра цуе цэ лая сіс тэ ма па пад трым цы 
ма ла дых на ву коў цаў, на кі ра ва ная на рэа лі-
за цыю іх на ву ко ва га і твор ча га па тэн цы я лу, а 
так са ма ма тэ ры яль нае сты му ля ван не пра цы. 
Што год пра вод зяц ца кон кур сы па вы дзя лен ні 
гран таў ас пі ран там і су іс каль ні кам для вы ка-
нан ня іх ды сер та цый ных ра бот, кон кур сы на 
леп шую пер шую на ву ко вую пра цу, кон кур сы 
на ву ко вых пра ек таў ма ла дых на ву коў цаў на 
атры ман не гран таў Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан-
ска га фон ду фун да мен таль ных да сле да ван-
няў. Што год раз гля да юц ца прэ тэн дэн ты на 
прэ зі дэнц кую сты пен дыю, і кож ны год 40-50 
ча ла век з ака дэ міі трап ляе ў гэ ты спіс.

— У на ву цы важ ныя сты му лы. Мы не па-
він ны ма ла до га ча ла ве ка ад праў ляць на ру-
ці ну, каб той на ват не па спеў уба чыць пры га-
жосць на ву кі і яе пра стор — ён па ві нен пра ца-
ваць на пя рэд нім краі на ву кі ра зам з доб рым 
кі раў ні ком. Ма ла ды ву чо ны па ві нен ба чыць 
кар' ер ны рост, та му што ў на ву цы, як ні ў 
ад ной ін шай га лі не, бач ныя гэ тыя пры ступ-
кі, — рас тлу ма чыў Сяр гей Чы жык. — Яны 
рэг ла мен та ва ны пра хо джан нем ды сер та цый-
ных пры сту пак: кан ды дац кая ды сер та цыя, 
док тар ская, а гэ та ў сваю чар гу звя за на са 
служ бо вы мі маг чы мас ця мі. Плюс ма ла дыя 
лю дзі заў сё ды звяр та юць ува гу на жыл лё вае 
пы тан не. І сён ня мы прак тыч на 100% сва іх 
ас пі ран таў мо жам за бяс пе чыць ін тэр на там. 
Акра мя та го, сё ле та ад быў ся гран ды ёз ны 
зрух за кошт ўвя дзен ня ў строй арэнд на га 
жыл ля. Мы атры ма лі комп лекс «Ма гістр» 
— гэ та больш за сот ню ква тэр, ад на-, двух-
па ка ё вых, і тыя ма ла дыя, якія прый шлі да 
нас на пра цу, ма юць вель мі вы со кі шанц яго 
атры маць.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

УНІ КАЛЬ НЫ САР БЕНТ
Ву чо ныя БДУ пра па на ва лі ўні каль ную 
рас пра цоў ку па лік ві да цыі ава рый ных 
раз лі ваў наф ты і наф та пра дук таў на 
па верх ні аква то рый і су шы і ачы шчэн ня 
па верх не вых і сцё ка вых вод ад на плас-
та ван няў наф ты і наф та пра дук таў.

«Ліг на сорб» ство ра ны ў На ву ко ва-да след-
чым ін сты ту це фі зі ка-хі міч ных праб лем БДУ. 
Яго рас пра цоў шчы ка мі ста лі су пра цоў ні кі ла-
ба ра то рыі рас тво раў цэ лю ло зы і пра дук таў 
іх пе ра пра цоў кі. На ву ко ва-да след чая пра ца 
вы кон ва ла ся пад кі раў ніц твам за гад чы ка ла-
ба ра то рыі, док та ра хі міч ных на вук пра фе са ра 
Дзміт рыя Грынш па на.

Сар бент «Ліг на сорб» вы раб ля ец ца ў вы гля-
дзе па раш ку з буй на та наж ных ад хо даў гід ро ліз-
най вы твор час ці. У на шай кра і не сы ра ві най для 
вы твор час ці «Ліг на сор бу» з'яў ля юц ца ад хо ды 
Рэ чыц ка га і Баб руй ска га гід ро ліз на га за во даў.

«Ліг на сорб», у ад роз нен не ад ін шых пры-
род ных сар бен таў, не па тра буе да дат ко вых 
вы дат каў на зда бы чу і пе ра воз ку, не то не ра-
зам з наф тай, а пе ра тва рае яе ў цвёр дае вы-
со ка ка ла рый нае па лі ва. Сар бент пры зна ча ны 
так са ма для ўты лі за цыі ад пра ца ва ных ін дуст-
ры яль ных і рас лін ных але яў шля хам пе ра тва-
рэн ня іх у эка ла гіч на бяс шкод ныя гра ну лы або 
бры ке ты, якія лёг ка спаль ва юц ца ў звы чай ных 
пе чах для цвёр да га па лі ва.

Но вая рас пра цоў ка на ву коў цаў БДУ пры-
зна ча на для пры мя нен ня ў хі міч най і наф та вай 
пра мыс ло вас цях, а так са ма пры ава рый ных 
сі ту а цы ях.

БІЯ ПРЭ ПА РА ТЫ 
НО ВА ГА ПА КА ЛЕН НЯ

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 
рас пра ца ва ны но выя бяс печ ныя фар ма-
цэў тыч ныя суб стан цыі для ве тэ ры на рыі 
і на іх асно ве — бія прэ па ра ты но ва га па-
ка лен ня. Над іх рас пра цоў кай і да сле да-
ван нем пра ца ва лі на ву коў цы ка фед ры 
мік ра бія ло гіі і ла ба ра то рыі бія тэх на ло гіі 
бія ла гіч на га фа куль тэ та БДУ.

Гэ та ўні каль ныя ў сва ім ро дзе прэ па ра ты, 
па коль кі дзе ю чы мі рэ чы ва мі з'яў ля юц ца «ахоў-
ныя» бял кі (ін тэр фе ро ны) са міх жы вёл, а не ан-
ты бі ё ты кі і хі мі я тэ ра пеў тыч ныя склад ні кі, што 
га ран туе аб са лют ную бяс пе ку вы ка ры стан ня 
но ва га ля кар ства. Дзя ку ю чы ін тэр фе ро ну клет-
кі ста но вяц ца не ўспры маль ны мі ў да чы нен ні 
да ві ру са.

Бія прэ па ра ты ва ло да юць вы со кай сту пен ню 
не спе цы фіч най ан ты ві рус най і іму нас ты му лю-
ючай ак тыў нас ці. Акра мя та го, фар ма ка ла-
гіч ныя склад ні кі аказ ва юць ан ты стрэ са вае 
дзе ян не і ста ноў ча ўплы ва юць на рэ пра дук-
тыў ныя функ цыі жы вёл. Ство ра ныя суб стан цыі 
ад роз ні ва юц ца ад ра ней вя до мых так са ма ві-
дэа спе цы фіч нас цю. На прык лад, ля чэн не ця лят 
ажыц цяў ля ец ца прэ па ра та мі, ство ра ны мі спе-
цы яль на для буй ной ра га тай жы вё лы, па ра сят 
— для сві ней і г.д.

ЗАЙ МАЛЬ НАЯ 
МА ТЭ МА ТЫ КА 

На цы я наль ны аду ка цый ны пар тал за-
пра шае на ву чэн цаў уста ноў агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі пры няць удзел у кон-
кур се «Зай маль ная ма тэ ма ты ка».

На фо ру ме на цы я наль на га аду ка цый на га 
пар та ла ў тэ ме «Зай маль ная ма тэ ма ты ка» 
бу дуць рэ гу ляр на з'яў ляц ца зай маль ныя ма-
тэ ма тыч ныя за да чы. На ву чэн цы мо гуць пра-
па ноў ваць свае ва ры ян ты ра шэн ня, а ка лі на 
пра ця гу 24 га дзін не бу дзе атры ма на ні вод на га 
пра віль на га ад ка зу, то ад мі ніст ра та ры фо ру му 
раз мес цяць ра шэн не за да чы.

Пер шы з удзель ні каў фо ру му, які ра шыў 
пра віль на за да чу і апуб лі ка ваў яе ра шэн не на 
фо ру ме, атры мае пры за выя ба лы. Па вы ні ках 
удзе лу ў кон кур се леп шыя вуч ні бу дуць уз на-
га ро джа ны пры за мі. Кон курс пра цяг нец ца да 
кан ца на ву чаль на га го да. Тым, хто хо ча пры-
няць удзел у пра ек це, трэ ба ад пра віць на еmаіl: 
www.аdu.bу@gmаіl.соm за яў ку і ўка заць сваё 
проз ві шча, імя, імя па баць ку (цал кам); клас; 
уста но ву аду ка цыі і хат ні ад рас.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Га ры зон тыГа ры зон ты  ��

Сяр гей ЧЫ ЖЫК:

«ЗА РА БІЦЬ ДОБ РЫЯ ГРО ШЫ 
Ў НА ВУ ЦЫ МОЖ НА»

Фо
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У Ака дэ міі на вук пра цуе цэ лая 
сіс тэ ма па пад трым цы ма ла дых 
на ву коў цаў, на кі ра ва ная 
на рэа лі за цыю іх на ву ко ва га 
і твор ча га па тэн цы я лу, 
а так са ма ма тэ ры яль нае 
сты му ля ван не пра цы. 


