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Ня даў на ў Аб' яд на ным ін сты-
ту це праб лем ін фар ма ты кі 
На цы я наль най ака дэ міі на вук 
ад бы ла ся прэ зен та цыя Між ве-
да мас на га да след ча га цэнт ра 
штуч на га ін тэ ле кту. Што ці-
ка ва, пра цу юць у гэ тым на-
прам ку не толь кі спе цы я ліс ты 
ў кам п'ю тар най тэх ні цы. Без 
пры цяг нен ня на ву коў цаў ін-
шых про фі ляў, у пры ват нас ці 
бія ла гіч на га, не абы сці ся. Ме-
на ві та та му цэнтр і мае ста тус 
між ве да мас на га.

— На ша пра гра ма ўмее ла ка лі-
зоў ваць вуз ла выя ўтва рэн ні ў лёг кіх 
ча ла ве ка, — рас каз вае ма лод шы 
на ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра то-
рыі ма тэ ма тыч най кі бер не ты кі 
Аб' яд на на га ін сты ту та праб лем 
ін фар ма ты кі НАН Эду ард СНЯЖ-
КО. — Пры чым ро біць гэ та лепш, 
чым док тар: ча ла ве ку пры хо дзіц ца 
што дзень раз гля даць вы ні кі ана лі заў 
не каль кіх дзя сят каў ча ла век, вя до ма, 
во ка «за мыль ва ец ца», неш та мо жа 
не тра піць пад яго ўва гу. На ша рас-
пра цоў ка ро біць ана ла гіч ную пра цу 
хут ка і вель мі якас на. Ка лі но ва ўтва-
рэн ні яшчэ не вя лі кія, гэ та мо жа ўра-
та ваць ча ла ве ку жыц цё. Пра гра ма 
апра цоў вае вы явы лёг кіх, атры ма-
ныя пры да па мо зе кам п'ю тар най та-
маг ра фіі, у трох пра ек цы ях.

Рас пра цоў ка ўжо вы ка рыс тоў ва-
ец ца ў РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын-
скай ра ды я ло гіі, а так са ма ў РНПЦ 
пуль ма на ло гіі і фты зі ят рыі. На рэа-
лі за цыю пай шло тры га ды. Як тлу-
ма чыць адзін з аў та раў, бе ла рус кае 
аб ста ля ван не не гор шае за за меж-
нае, а па не ка то рых ас пек тах і пе ра-
ўзы хо дзіць яго.

Яшчэ адзін ме ды цын скі пра ект — 
пра гра ма, якая ўмее сег мен та ваць 
гру пы мыш цаў ног на асно ве вы ні каў 
маг ніт на-рэ за нанс най та маг ра фіі. 
Як тлу ма чыць ма лод шы на ву ко вы 
су пра цоў нік ла ба ра то рыі ма тэ ма-
тыч най кі бер не ты кі Аб' яд на на га 
ін сты ту та праб лем ін фар ма ты кі 

НАН Аляк сей ШУ КЕ ЛО ВІЧ, яна 
ства рае аб' ём ную ма дэль, што да-
зва ляе ад соч ваць ды на мі ку змя-
нен ня аб' ёму асоб ных цяг ліц. Та кая 
пра ца па трэб на, ка лі пра во дзіц ца 
ма ні то рынг па цы ен таў з мы шач ны мі 
дыс тра фі я мі. Урач мо жа мак сі маль-
на хут ка вы лу чаць асоб ныя мыш цы 
і пас ля са чыць толь кі за імі. Ка лі ра-
біць сег мен та цыю ўруч ную, па трэб на 
пры клад на ча ты ры га дзі ны, кам п'ю-
тар жа вы кон вае пра цу ім гнен на.

...Ме та ліч ны го лас агуч вае ўры-
вак з «Но вай зям лі» Яку ба Ко ла са. 
Так пра цуе сіс тэ ма сін тэ зу бе ла рус-
ка га маў лен ня, рас пра ца ва ная ма-
лод шым на ву ко вым су пра цоў ні-
кам ла ба ра то рыі рас па зна ван ня і 
сін тэ зу маў лен ня ін сты ту та Ста ні-
сла вам ЛЫ СЫМ і ста жор кай Ган-
най СТА НІ СЛА ВЕН КАЙ.

— На ша рас пра цоў ка мо жа быць 
вы ка ры ста на ў са мых роз ных сфе-
рах, дзе па трэ бен го лас ча ла ве-
ка, — ка жа Ган на. — На прык лад, 
пры аб слу гоў ван ні лю дзей з дрэн-
ным зро кам. Сіс тэ ма пра цуе ў ма-
ла дзе чан скай шко ле-ін тэр на це для 
дзя цей з па ру шэн ня мі зро ку. Агуч-
ка пры пын каў у транс пар це — яшчэ 
ад на сфе ра маг чы ма га ўжы ван ня. 

За мест та го, каб асоб на за піс ваць 
кож ную фра зу дык та ра, мож на да-
ве рыць спра ву кам п'ю та ру, які зро-
біць усё за коль кі се кун даў. Акра мя 
та го, сіс тэ ма пра цуе і ў ад ва рот ны 
бок — мож на на ву чыць ма шы ну рас-
па зна ваць ча ла ве чы го лас, ка ман-
ды. Яшчэ пра цу ем над га ла са вым 
ін фар ма та рам — кам п'ю тар змо жа 
аб звонь ваць лю дзей і пра неш та ім 
па ве дам ляць. Гэ та мо жа быць ка-
рыс на для са мых роз ных уста ноў, 
ска жам, па лі клі нік.

За пі саць но вы ва ры янт го ла су 
ма шы ны, па сло вах Ста ні сла ва, ня-
цяж ка. Для гэ та га трэ ба на чы таць 
на мік ра фон ка ля ты ся чы за га дзя 

па да бра ных слоў — та кі на бор апіс-
вае ўсе спа лу чэн ні гу каў у бе ла рус-
кай мо ве.

— На ша рас пра цоў ка мо жа па-
тлу ма чыць, на якія мо ман ты ча ла-
век звяр тае ўва гу пры зна ём стве з 
лю бым прад ме там, — рас па вя дае 
сту дэнт 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 Па вел ХВА ШЧУК. — 
Яна ад соч вае клю ча выя пунк ты, на 
якія гля дзіць ка рыс таль нік. Ро біц ца 
гэ та роз ны мі шля ха мі, у пры ват нас ці 
вы ка рыс тоў ва ем па лі граф для ана-
лі зу ўсплёс каў маз га вой ак тыў нас-
ці. Та кім чы нам мож на па тлу ма чыць 
псі ха ла гіч ныя ма ты вы, які мі ча ла век 
кі ру ец ца, на прык лад, пры вы ба ры 
яко га-не будзь та ва ру. Та му рас пра-
цоў ку мож на ўка ра ніць у сфе ры мар-
ке тын гу.

Акра мя прэ зен та цыі Між ве да мас-
на га да след ча га цэнт ра штуч на га 
ін тэ ле кту, у ін сты ту це прад стаў ля лі 
на пра цоў кі Цэнт ра тэх на ло гій элект-
рон най дзяр жа вы, які так са ма ства ра-
ец ца. Па сло вах пер ша га на мес ні ка 
стар шы ні Прэ зі ды у ма НАН Сяр гея 
ЧЫ ЖЫ КА, ужо на пра ця гу на ступ ных 
пя ці га доў у Бе ла ру сі бу дзе зроб ле ны 
вя лі кі крок да рэа лі за цыі кан цэп цыі 

элект рон най дзяр жа вы. «Спра віц ца з 
дзяр жаў ным кі ра ван нем без шы ро ка-
га пры цяг нен ня кам п'ю тар най тэх ні кі 
сён ня не маг чы ма, — мяр куе на ву коў-
ца. — У нас ужо ёсць ла каль ныя част-
кі сіс тэ мы элект рон най дзяр жа вы, і 
ця пер га лоў ная за да ча — звя заць іх 
у ад но цэ лае».

— Пры бліз на тры га ды та му Са-
вет Рэс пуб лі кі іні цы я ваў ства рэн не 
аў та ма ты за ва най ін фар ма цый най 
сіс тэ мы «Мяс цо выя са ве ты дэ пу та-
таў», — дзе ліц ца га лоў ны кан струк-
тар пра ек та Вік тар ТРУ САЎ. — Мы 
зра бі лі та кую сіс тэ му, яна па спя хо ва 
пра цуе па ўсёй кра і не. Сут насць у 
тым, што ў лю бы мо мант ор га ны ўла-
ды мо гуць атры маць са мую роз ную 
апе ра тыў ную ін фар ма цыю з рэ гі ё-
наў. Гэ та і дэ ма гра фіч ныя па каз чы-
кі, і эка но мі ка, і сфе ра зя мель на га 
ка ры стан ня, пры ват ных гас па дарак 
і мно гае ін шае. Та кім чы нам, пры-
ма ю чы ра шэн не, ор га ны ўла ды ма-
юць маг чы масць без уся ля кіх па пер 
мак сі маль на хут ка пра ана лі за ваць 
усе ліч бы і, маг чы ма, ска рэк ці ра ваць 
ней кія пра па но вы і ўка зан ні.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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Пас ля рас па ду Са вец ка га 
Са ю за фун да мент ака дэ міч-
най на ву кі ак тыў на раз бу раў-
ся. Гэ тая сфе ра мо ладзь ма-
ла ці ка ві ла, і на па рад ку дня 
вост ра ста я ла пы тан не з жыл-
лём для ма ла дых на ву коў цаў і 
іх за роб ка мі.

— Нам трэ ба бы ло аба вяз-
ко ва спы ніць ад ток ма ла дых 
кад раў за мя жу. А для гэ та га 
мы па він ны бы лі ім штось ці 
пра па на ваць, каб яны ме лі 
маг чы масць са ма рэа лі за-
вац ца на ра дзі ме. За ці ка віць 
перс пек тыў ны мі на прам ка мі, 
шу каць між на род ных парт-
нё раў для за клю чэн ня кант-
рак таў, на ву чыць, як са браць 
па кет да ку мен таў і гра мат на 
па даць за яў ку на грант, — 
уз гад ваў Анд рэй Ху да лей. — 
Сур' ёз ным да сяг нен нем ста-
ла ўвя дзен не па вы шаль на га 
ка э фі цы ен та да за роб каў ма-
ла дых ву чо ных. Ідэя бу даў-
ніц тва до ма для на ву коў цаў 
так са ма на ра дзі ла ся з на шай 
па да чы...

У 2014 го дзе ад быў ся сур'-
ёз ны прэ цэ дэнт у жыл лё вай 
па лі ты цы: на ву коў цам бы ло 
пра да стаў ле на дзяр жаў нае 

арэнд нае жыл лё. У 
квар та ле «Ма гістр» 
ква тэ ры атры ма лі 
больш як 100 сем' яў 
ма ла дых на ву коў цаў 
Ака дэ міі на вук (а раз-
мяр коў ва ла ся ся род 
ра бот ні каў ака дэ міі 
149 ква тэр). Бы ло рас-
пра ца ва на і ўве дзе на 
но вае Па ла жэн не аб па рад-
ку раз мер ка ван ня жы лой 
пло шчы ў ін тэр на тах На цы-
я наль най ака дэ міі на вук. У 
ім, у пры ват нас ці, пра ду гле-
джа ны льгот ныя ка тэ го рыі су-
пра цоў ні каў, якія ма юць пер-
ша чар го вае або пе ра важ нае 
пра ва на атры ман не мес ца ў 
ін тэр на це: у іх лік ува хо дзяць 
вы пуск ні кі ас пі ран ту ры і іх 
сем'і, а так са ма ра бот ні кі, якія 
ма юць на ву ко вую сту пень, і 
іх сем'і. Сён ня 100 пра цэн таў 
ас пі ран таў за бяс пе ча ны ін-
тэр на там.

Пы тан ні са цы яль най аба-
ро ны ма ла дых на ву коў цаў за-
на та ва ны ў та рыф ным па гад-
нен ні і ка лек тыў ных да га во-
рах. Ма ла дым су пра цоў ні кам 
уста наў лі ва ец ца па вы шаль-
ны ка э фі цы ент да та рыф ных 

акла даў у па ме ры не менш 
за 1,3.

На мес нік стар шы ні Прэ зі-
ды у ма НАН Бе ла ру сі Сяр гей 
КІ ЛІН лі чыць доб рым фі нан-
са вым сты му лам для ма ла-
дых на ву коў цаў атры ман не 
гран таў і сты пен дый. Раз на 
два га ды ў ака дэ міі пра во дзіц-
ца кон курс на са мую леп шую 
пер шую на ву ко вую пра цу ся-
род ас пі ран таў, пры све ча ны 
Дню бе ла рус кай на ву кі. Што-
год раз гля да юц ца прэ тэн дэн ты 
на атры ман не сты пен дыі Прэ зі-
дэн та для та ле на ві тых ма ла дых 
ву чо ных. У 2014 го дзе больш 
як 40 ча ла век з ака дэ міі ста лі 
«прэ зі дэнц кі мі» сты пен ды я та-
мі. Акра мя та го, упер шы ню ле-
тась быў пра ве дзе ны кон курс 
на Ал фё раў скую прэ мію ся род 
ма ла дых на ву коў цаў.

Ні хто не пад рых туе для 
на ву кі зме ну лепш, чым ма-
ла дыя на ву коў цы. Ка лісь ці 
сам Кілін яшчэ школь ні кам 
стаў аб' ек там ува гі і апе кі з 
бо ку ма ла дых на ву коў цаў 
ака дэ міі. «Я на вед ваў шко лу 
юных фі зі каў пры ака дэ міі, 
за тым бы ла ву чо ба ў ВНУ, і 
з 1974 го да маё жыц цё не па-
рыў на звя за на з ака дэ мі яй. 
Ме на ві та ма ла дыя на ву коў цы 
з'яў ля юц ца най леп шай агі та-
цы яй за на ву ко вую кар' е ру 
для пад рас та ю ча га па ка лен-
ня», — па дзя ліў ся сва ёй дум-
кай Сяр гей Кі лін.

З гэ та га го да дзей насць 
школ юных да след чы каў у 
ака дэ міі ўзна ві ла ся. Са вет 
ма ла дых на ву коў цаў узяў іх 
пад сваё кры ло. Уся го бу дуць 
дзей ні чаць 13 на прам каў гурт-

коў: хі міч ны, ар хеа ла-
гіч ны, бія ла гіч ны, фі зіч-
ны і ін шыя...

Стар шы ня Са ве та 
ма ла дых на ву коў-
цаў Анд рэй ІВА НЕЦ 
лі чыць, што по гля-
ды ма ла дых на сваю 
кар' е ру і пра фе сій ны 
рост іс тот на ад роз ні-
ва юц ца ад уяў лен няў, 
улас ці вых ста рэй ша му 
па ка лен ню. Без рэ аль-
на га ба чан ня та го, што 
ад бы ва ец ца ў све це, 
раз ві вац ца да стат ко-
ва скла да на. Для та-
го, каб вы ні кі ра бо ты 
ад па вя да лі ча кан ням 
мо ла дзі, не аб ход на 
мак сі маль на вы ка рыс-
тоў ваць маг чы мас ці, 

якія пра да стаў ля юц ца еў ра-
пей скай і ўво гу ле су свет най 
на ву ко вай су поль нас цю. Ма-
ла дым ву чо ным трэ ба вы яз-
джаць за мя жу і ўдзель ні чаць 
у роз ных між на род ных пра-
ек тах, прэ зен та ваць вы ні кі 
сва ёй на ву ко вай дзей нас ці 
на між на род ных кан фе рэн цы-
ях і сім по зі у мах. Тым больш 
што пры пра вя дзен ні та кіх 
ме ра пры ем стваў прак тыч на 
заў сё ды ства ра ец ца фонд, 
скі ра ва ны на фі нан са вую 
пад трым ку ма ла дых на ву-
коў цаў, якія прад стаў ля юць 
на кан фе рэн цыі най больш 
ці ка выя вы ні кі.

— Мо ла дзі па трэб на ўсё і 
ад ра зу. Мець на ву ко выя ам бі-
цыі — гэ та нар маль на, — упэў-
не ны Анд рэй Ху да лей. — Для 
ма ла дых на ву коў цаў не іс нуе 

бар' е раў, якія пе ра шка джа юць 
ста рэй ша му па ка лен ню.

За раз Са вет ма ла дых 
на ву коў цаў за кан чвае рас-
пра цоў ку па ла жэн ня аб Ма-
ла дзёж най ака дэ міі на вук. 
Мак сі маль ная коль касць яе 
дзей ных чле наў скла дзе не 
больш за 30 ча ла век. Гэ та 
пра дык та ва на вель мі вы со кі мі 
па тра ба ван ня мі пры вы ба ры 
кан ды да таў. Ця пер у ака дэ міі 
пра цу юць больш як 2,1 ты ся-
чы ма ла дых на ву коў цаў, з іх 
ка ля 300 з'яў ля юц ца кан ды да-
та мі на вук. Але не кож ны кан-
ды дат на вук у ста не кі ра ваць 
хай і не вя лі кім, але сва ім да-
след чым ка лек ты вам. Стаць 
чле нам Ма ла дзёж най ака дэ-
міі на вук бу дзе ад на ча со ва і 
прэ стыж на, і ад каз на. Пра ва-
дзей ным чле нам Ма ла дзёж-
най ака дэ міі што год бу дуць 
вы дзя ляц ца гран ты на на ву-
ко выя да сле да ван ні. Яны змо-
гуць на кі роў ваць іх «у тым лі ку 
і на фі нан са ван не сту дэн таў, 
ма гіст ран таў, ас пі ран таў, якія 
бу дуць пра ца ваць у рам ках іх 
на ву ко ва-да след чых груп», а 
так са ма на па вы шэн не сва ёй 
на ву ко вай ква лі фі ка цыі — за-
меж ныя ста жы роў кі, удзел у 
між на род ных шко лах ма ла дых 
на ву коў цаў, кан фе рэн цы ях.

На пры кан цы кож на га го да 
ўсе бу дуць ра біць спра ва зда-
чу аб пра ве дзе най пра цы на 
агуль ным схо дзе. Та му, ка лі 
ты сён ня член Ма ла дзёж най 
ака дэ міі, то не факт, што праз 
год ім за ста неш ся...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

РА МАН ТЫ КІ І РЭА ЛІС ТЫ
...або Ці маг чы ма ма ла дым зра біць кар' е ру ў Ака дэ міі на вук?

Погляд у бу ду чы нюПогляд у бу ду чы ню  ��

БЯЗ МЕЖ НЫЯ МАГ ЧЫ МАС ЦІ ШТУЧ НА ГА ІН ТЭ ЛЕ КТУ

«Спра віц ца з дзяр жаў ным 
кі ра ван нем без шы ро ка га 
пры цяг нен ня кам п'ю тар най 
тэх ні кі сён ня не маг чы ма, — 
мяр куе на ву коў ца. — 
У нас ужо ёсць ла каль ныя 
част кі сіс тэ мы элект рон най 
дзяр жа вы, і ця пер га лоў ная 
за да ча — звя заць іх
 у ад но цэ лае».

«Для та го, каб па цяк ла ра ка, для яе трэ ба вы-
ка паць рэ чы шча. Ме на ві та гэ та мы і спра ба ва лі 
зра біць у 2000-х га дах. Та му ў тых да бро тах, які мі 
ка рыс та юц ца сён ня ма ла дыя су пра цоў ні кі ака дэ-
міі, ёсць і част ка на шых за слуг», — та кую дум-
ку вы ка заў на «круг лым ста ле», пры све ча ным 
50-год дзю ства рэн ня Са ве та ма ла дых на ву коў цаў 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Анд рэй ХУ ДА ЛЕЙ, 
за гад чык ла ба ра то рыі Ін сты ту та цеп ла- і ма са аб-
ме ну НАН Бе ла ру сі, які зай маў ся ад ра джэн нем 
дзей нас ці са ве та ў ня прос ты час.

Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар 
фізіка-матэматычных навук Сяр гей КІ ЛІН: «Га зе та «Пра вда» 31 сту дзе ня 1983 года 
пісала, што «хоць сам Кі лін яшчэ ма ла ды, ён стаў на стаў ні кам для мо ла дзі...»
На здымку: злева — ака дэ мік Ігар ВА ЛА ТОЎ СКІ, справа — Анд рэй ІВА НЕЦ.


