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СТАНАУЛЕИНЕ АКАДЭМII АГРАРНЫХ НАВУК 

РЭСПУБЛIКIБЕЛАРУСЬ 

У мэтах далейшага удасканалення навуковага забеспячэння агра
прамысловага комплексу 1рэспублiкi, развiцця фундаментальных i пры
кладных даследаванняу, забеспячэння навукова-тэхнiчнага прагрэсу у 
сельекай гаспадарцы , j перапрацоучых галiнах прамысловасцi Паста
новай Савета Мiнiстрау Рэспублiкi Беларусь ад 9 студзеня 1992 г. за
снавана Акад..эмiя аграрных навук Рэспублiкi Беларусь. 

Гэта падзея станоуча сустрэта навуковай грамадскасцю рэспублiкi. 
Новая акадэмiя заклiкана аб'яднаць намаганнi вучоных для выра
шэння праблем iнтэнсiфiкацыi сельскагаспадарчай вытворчасцi у сучас
ных умовах. 1 
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6-1 мая 1992 г. адбылiся выбары сапраудных членау i членау-ка
рЭспандэнтау. Яны прайшлi у поунай адпаведнасцi з патрабаваннямi 
Статута акадэмii да яе членау. 

На пяць аб'яуленых вакансiй акадэмiкау было выстаулена пяць кан
дыдатау, з якiх тры , беларусы i двое рускiх; усе прэтэндэнты- дакта
ры навук. Па узросту чатыры прэтэндэнты да 60 i адзiн да 65 гадоу. 
Усе яны атрымалi падтрымку вучоных калектывау iнстытутау Рэспуб
:riкi Беларусь i СНД i далi згоду балацiравацца на выбарах у сапрауд
ныя члены ААН РБ. 

Тайным галасаваннем акадэмiкамi абраны: 
1. Карлоускi Улад3iслау Пiлiпавiч, 1933 г. нараджэння, беларус, 

са служачых, доктар тэхнiчных навук з 1980 г. па спецыяльнасцi «Мелiя
рацыя», прафесар, член-карэспандэнт ААН РБ з 1992 г., лаурэат прэмii 
СМ СССР 1984 г . , дырэктар БелНДIМiВГ з 1977 г. Вылучаны канды
датам у сапраудныя члены А~Н РБ вучоньrм саветам БелНДIМiВГ па 
спецыяльнасцi «Мелiярацыя i лугаводства». Вынjкi галасавання: за-
25, супраць- 3 чалавекi. 

У. П. Карлоускiм апублiкаваны 192 навуковыя пращsr, у тым лiку 
тры манаграфii, i атрыманы 22 аутарскiя пасведчаннi. Ен падрыхтавау 
11 кандыдатау навук. Пасля абароньr доктарскай дысертацыi (1980 г.) 
апублiкавау 72 працы, у тым лiку адну манаграфiю. 

Асноуныя даследаваннi У. П. Карлоускага прысвечаны развiццю 
комплексных працэсау вытворчасцi земляных работ пры будаунiцтве 
мt'лiярацыйньrх сiстэм, што выключаюць сезоннае выкарыстанне тэх-
нiкi. ~ 

2. Самерсау Вiлор Фрыдманавiч, 1937 г. нараджэння, рускi, са слу
жачых, доктар сельскагаспадарчых навук з 1984 г., прафесар, член-ка
рэспандэнт ААН РБ з 1992 г. i Расiйскай АСГН з 1991 г., дырэктар 
БелНДI аховы раслiн з 1978 г. Вылучаны кандыдатам у сапраудныя 
члены ААН РБ Iнстытутам аховы раслiн (за- 20, супраць- 3) па спе
uыяльнасцi «Ахова раслiн». 

Вынiкi навуковых даследаванняу В. Ф. Самереава асветлены у 
256 публiкацыях, 3 ix тры манаграфii, 55 прац без сааутарау. Iм пад
рыхтавана 7 кандыдатау навук. Пасля абароны доктарскаИ: дысертацыi 
{ 1984 г.) апублiкавау 92 навуковыя працы, пасля абрання членам-ка
рэспандэнтам УАСГНIЛ (1988 г.)- 43 публiкацыi. 

В. Ф. Самерсау паспяхова развiвае новы навуковы напрамак- рас
працоуку аутаматызаваных сiстэм кiравання фiтасанiтарным станам 
аrрацэнозау. Iм устаноулена у3аемасувя3ь памiж узроунем унясення 
мiнеральных угнаенняу i тэмпамi ра3вiцця насякомых-фiтафагау, што 
з'явiлася метадалагiчнай асновай для прагнозау фiтасанiтарнага стану 
тэрыторый. 

3. Смяян М. I., 1932 г. нараджэння,· беларус, 3 сялян, доктар сельска
гаспадарчых навук з 1981 г., прафесар, член-карэспандэнт АН Беларусi . 
з 1989 г., лаурэат Дзяржаунай прэмii БССР за 1976 г. 3 1969 г. працуе 
намеснiкам дырэктара БелНДIГiА. Вылучаны кандыдатам у сапрауд
ныя члены ААН Рэспублiкi Беларусь БелНДIГiА (адзiнагалосна) па 
спецыяльнасцi «Агра г лебазнауства». 

М. I. Смяян мае 151 публiкацьrю, з ix пяць манаграфiй. Ен з'яуля
епца сааутарам БелСЭ па раздзелу «Глебы Беларусi». Падрыхтавау 
7 кандыдатау навук. Пасля абароньr доктарскай дысертацыi ( 1980 т.) 
апублiкавау 84, а пасля абрання членам-карэспандэнтам (1989 г.)-
27 друкаваных прац. 

М. I. Смяян вядомы щшуковай грамадскасцi i практыцы як вучоны
глебазнауца. Галоуным напрамкам яго даследаванняу 3'яуляецца глы
бокае вьrвучэнне асноуных фактарау пашыранага узнаулення урадлi
nасцi. 

4. Самсонау Уладзiмiр Паулавiч, 1928 г. нараджэння, рускi, са слу
жачых, доктар сельскагаспадарчых навук з 1988 г., заслужаны работнiк 
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сельекай гаспадаркi, член-карэспандэнт Расiйскай АСГН з 1991 r., 
ААН РБ- з 1992 г., дырэктар БелНДIЗiК з 1974 г. 

Вьrлучаны кандьrдатам у сапраудньrя .члены ААН РБ вучоньrм саве
там БелНДIЗiК (за- 20, супраць- 8 i 3- несапраудныя). па спецьrяль
Расцi «Раслiнаводства». Вьтнiкi яго навуковьrх даследаванняу апублi

_каваньr у 94 працах i 4 вьrнаходствах, у тьrм лiку без сааутарау 50 на
вуковьrх артьrкулау. 

Пасля абароны доктарскай дьrсертацьri (1988 г.) апублiкавау 12 на
вуковьrх прац, пасля абранюr членам-карэспандэнтам ААН РБ навуко
вай напр_ацоукi яшчэ не мае. 

Навуковая дзейнасць У. П. Самсонава шматгранная. Большая . част
ка яго навуковых прац прысвечана даследаванню бiялагiчньrх уласцi
васцей зерневых культур у г лебава-клiматьrчньrх умовах Рэспублiкi 
Беларусь, што дало яму магчьrмасць распрацаваць тэарэтьrчньrя пала
жэннi iнтэнсiуньrх тэхналогiй вьrтворчасцi зерня, якiя паспяхова 
Fьrкарьrстоуваюцца практьrкай. Вядомьrя працьr У. П. Самсонава у га
лiне агратэхнiкi вырошчвання кармавьrх культур·, аховы раслiн i эка
номiкi сельскагаспадарчай вытворчасцi. 

5. На вакансiю акадэмiка па Аддзяленню эканомiкi i iнфарматьrкi 
вьrлучалася кандьrдатура Шарэцкага Сямёна Георгiевiча, 1936 г. на
раджэння, беларуса, . з сялян, агранома па спецыяльнасцi, доктара эка
намiчньrх навук з 1985 г., прафесара, члена-карэспандэнта Расiйскай 
АСГН з 1991 г., ААН РБ- з 1992 г. Ен з'яуляецца старшьrнёй калгаса 
«Чьrрвоньr Сц.яг» Валожы!"!скага раёна Мiнскай вобласцi з 1984 г. Вы
лучаньr кандьrдатам у сапраудньrя . члены ААН РБ в~учоньrм саветам 
БелНДIЭПАК (за- 19, супраць- 1, несапраудньrя бюлетэнi- 2). 

С. Г. Шарэцкi мае 41 публiкацьrю, у тьrм лiку дзве манаграфii. Без 
сааутарау апублiкавау 40 прац. Пасля абароньr доктарскай дьrсертацыi 
(1985 г.) апублiкавау пяць, пасля абрання членам-карэспандэнтам -
адзiн навуковы артьrкул. Iм не падрьrхтавана нiводнага кандьrдата 
навук. · 

Кола навуковьrх iнтарэсау С. Г. Шарэцкага шьrрокае: ён асвятляе 
праблемьr эфектьrунага вьrкарьrстання грамадскiх фондау, форм матэ
рыяльнага стымулявання i аплатьr працы, срецьrялiзацьri i канцэнтра
цыi вьrтворчасцi, эканамiчньrя i арганiзацьrйньrя праблемы пераходу 
калгасау i саугасау да рынку. • 

Экспертная камiсiя па кандьrдатуры С. Г. Шарэцкага не лрьrйшла 
да адзiнай думкi у сувязi ·з невялiкiм яго навуковым багажом, але усё ж 
налiчьrла дапушчальньrм рэкамендаваць яго да абрання сапраудньrм 
членам ААН РБ. Аднак у вынiку тайнага галасавання С. Г. Шарэцкi 
не бьrу абраны. 

На 20 вакансiй членау-карэспандэнтау калектьшамi навуко.ва-да
с.lедчьrх iнстьrтутау, установамi i асобньrмi вучоньrмi 1 вьrлучаньr 54 кан
дьrдатурьr з лiку вучоньrх i спецьrялiстау сельекай гаспадаркi: з ix 
40 беларусау, 11 рускiх, 1 паляк, 1 у\<раiнец, 1 яурэй. Ва узросце ~да 
55 гадоу уключна- 35 прэтэндэцтау (65%), да 60 гадоу- 12 (22%), 
старэй за 60 гадоу- 7 (13%). Бучоную ступень доктара навук маюць 
40, ка идыдата навук- 13 чала век, без вучонай ступенi- 1; працуючьrх 
у НДI- 47, спецьrялiстау сельекай гаспадаркi- 7 чалавек. Усе вьrлу
чаньrя кандьrдатьr, што далi згоду ба~ацiравацца на вьrбарах у члены
карэспандэнтьr ААН РБ, характарьiзуюцца станоуча. 

Па Аддзяленню землярабства i раслiнаводства на шэсць вакантных 
месцау членау-карэспандэнтау пададзена 15 заяу: з ix дактароу на
вук- 11, кандьrдатау навук- 4; ва узросце да 55 гадоу- 9, да 60 га
доу- 6 чалавек. 

Членамi-карэспандэнтамi па ;\ддзяленню землярабства i раслiна
водства абраньr: 

1. Нil<анчьrк Пётр Iванавiч (агульнае земляробства), 1932 г . нара
;:~жэння, беларус, з сялян, аграном, доктар с.ельскагаспадарчых навук _з 
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1987 г. na спецыяльнасцi «Агульнаё земляробства» , старшы на.вуковы 
супрацоунiк па званню, кiраунiк аддзела земляробс1:ва i лабараторыi 
севазваротау з 1988 г. Вылучаны кандыдатам у члены-карэсландэнты 
ААН РБ вучоным саветам БелНДIЗiК (за- 26, супраць- 1,' неса-
праудныя бюлетэнi- 4). . 

П. 1. Нiканчык мае 84 публiкацыi, з ix дзве манаграфii. Пасля аба.
роны доктарскай дысертацыi ( 1987 г. ) апублiкавау сем навуковых ар
тыкулау i адну манаграфiю. lм аnублiкавана 26 навуковых прац без 
с11аутарства. Падрыхтаваных кандыдатау навук не мае . . 

Навуковая дзейнасць П. I. Нiканчыка звязана з абгрунтаваннем 
сiстэм севазваротау з улiкам уласцiвасцей гле·б i спецыялiзацыi гаспа
дарак. Ен вядомы як вучоны па распрацоуцы агранамiчных асноу пры~ 
.м::rнення прамежкавых кут~тур у севазваротах. 

2. Афанасiк Рыгор Iванавiч (мелiярацыя, лугаводства), 1935 г. на
рад:щэння, беларус, з сялян, iнжынер-гiдратэ?:нiк, заслужаны мелiяра.
<ар БССР з 1980 г., доктар тэхнiчных навук па спецыяльнасцi «Мелiя
рацыя i арашальнае земляробства» з 1984 г., прафесар, загадчык лаба-
раторыi мелiярацыj тарфяных глеб з 1971 г. · 

Р. 1. - Афанасiк- аутар 105 публiкацый, з ix 100 навуковых арты
кулау. У яго тры аутарскiя пасведчаннi, адна манаграфiя; без сааута
рау апублiкаваны 31 навуковы артыкул. Пасля абароны доктарскай 
дысертацыi (1984 г.) апублiкавау 25 прац; iм падрыхтавана 6 канды
датау навук. 

Р. 1. Афанасiк вядомы як вучоны у галiне распрацоукi тэорыi i прак
тыкi комплекснага рэгулявання воднапаветранага, цеплавог.а i пажыу
нага рэжымау глебы. Вядомы яго працы па мадэлiраванню уплыву 
буйнамаштабнай мелiярацыi на прыродныя комплексы наогул i лiквi
дацыю вынiкау катастрофы Чарнобыльскай АЭС у прыватнасцi. 

3. Багдзевiч lociф Мiхайлавiч (аграхiмiя), 1937 г. нараджэння, па
ляк, з сялян, аграном, доктар сельскагаспадарчых навук q 1992 г., стар
шы навуковы супрацоунiк па званню, дырэктар БелНДIПiА з 1980 г., 
генеральны дырэктар НВА «Урадлiвасць» з 1984 г. 

Вылучаны кандыдатам у члены-карэспандэнты ААН РБ па спецы
нльнасцi «Аграхiмiя» вучоным саветам БелНДIПiА (адзiнагалосна). 

1. М. Багдзевiч апублiкавау 203 працы, атрымау 6 аутарскiх па
сведчанняу; 39 прац напiсана iм без сааутарау; падрыхтавау 5 канды
датау навук. 

1. М. Багдзевiч - вядомы вучоны у галiне aгpaxiмii i глебазнауства, 
развiвае навуковыя асновы кiравання урадлiвасцю глеб i павышэння 
прадукць~йнасцi аграцэнозау. Значнасць i навуковая навiзна прац 1. М. 
Багдзевiча заключаецца у тэарэтычным i эксперыментальным абгрун
таваннi канцэпцыi рэгулюемага павышэння урадлiвасцi дзярнова-пад
золiстых глеб, шляхоу пераадолення негатыуных вынiкау хiмiзацыi 
зсмляробства, а у апошнiя гады i радыеактыунага забруджвання глебы. 
Распрацаваныя iм iнтэграваныя мадэлi урадлiвасцi глеб з зададзеным 
узроунем прадукцыйнасцi севазваротау i нарматыуна-метадычная асно
ва аутаматызаванага кiраван~;~я урадлiвасцю глеб дазваляюць больш 
эфектыуна выкарыстоуваць матэрьщльна-энергетычныя рэсурсы i ска
рацiць тэрмiны акультурвання глеб з нiзкай урадлiвасцю. 

4. Грi?Iб Станiслау Iванавlч (селекцыя i насенняводства), 1944 г. 
нараджэння, беларус, з сялян, аграном, доктар сельскагаспадарчых 
навук з 1988 г., старшы· павуковы супрацоунiк ' па званию, намеснiк 
дырэктара БелНДIЗiК з 1978 г. Кандыдатам у члены-карэспандэнты 
ААН РБ вылучаны вучоным саветам БелНДIЗiК (за- 22, супраць-
5, несапраудных бюлетэняу- 4). 

У С. I . Грыба 145 публiкацый, з ix адна манаграфiя; 27 публiкацый 
напiсана без сааутарства. Ен аутар 15 аутарскiх пасведчанняу. Пасля 
а бароны доктарскай дысертацыi ( 1988 г.) апублiкавау 32 працы i атры
мау 2 аутарскiя пасведчаннi. Падрыхтаваных кандыдатау навук няма. 

3. Весцi ААН Бenapyci N• 3 33 



С. I. ГрЫб- адзiн з вядучых вучонЬrх, вядомы селекцыянер па збож
жавых культурах. ,Яrо працы па праблемах селекцыi ячменю i iншых 
сельскагаспадарчых культур шырока вядомы у навуковых колах i у 
вытворчасцi. Значнасць i навуковая навiзна прац С. I. Грыба заключа
ецца у тэарэтычным абгрунтаваннi напрамку стварэння сартоу ячме
ню iнтэнсiунага тыпу для глеб высокага i сярэдняга узроуню урадлi
васцi. 

5. lванюк Уладзiмiр · Рыгоравiч (ахова раслiн), 1941 г. нараджэння, 
беларус, з сялян, бiёлаг, доктар бiялагiчных навук па спецыяльнасцi 
«Ахова раслiн» з 1982 .г., прафесар, галоуны навуковы супрацоунiк 
БелНДIАР з 1989 г. Кандыдатам у члены-карэспандэнты ААН РБ ВЫ· 
.rсучаны Беларускiм iнстытутам аховы раслiн (за- 21, супраць- 2). 

У. Р . lванюк мае 193 публiкацыi, у тым лiку адну манаграфiю, тры 
аутарскiя пасведчаннi; 89 прац напiсана без сааутарау; падрыхтавау 
шэсць кандыдатау навук. Пасля абароlfы доктарскай дысертацыi 
( 1982 г. ) мае 52 публiкацыi. 

У. Р. lванюк з'яуляецца адным з вящучых вучоных у галiне аховы 
раслiн у рэспублiцы. Ен правёу глыбокае вывучэнне бiялогii узбуджаль
нiкау многiх захворванняу i на гэтай аснове . распрацавау высокаэфек
тыуныя метады барацьбы з iмi . Каштоуным вынiкам яго даследаванняу 
з'яуляецца распрацоука метаду ацэнкi i стварэння зыходнага матэрыя· 
.iiY для селекцыi раслiн на устойлiвасць да хвароб. Вялiкую навуковую 
i практычную каштоунасць маюць яго распрацоукi па высвятленнi 
прычын узнiкнення i развiцця эпiфiтотый хвароб, па спасабах прыгне
чання паразiтычнай актыунасцi патагенау i хваробаустойлiвасцi карыс-
ных раслiн . . 

Па Аддзяленню жывёлагадоулi i ветэрынарыi на шэсць вакантных 
месцау членау-карэспандэнтау пададзена 18 заяу; з ix дактароу на
вук- 15, кандыдатау навук- 2; ва узросце да 55 гадоу- 11, старэй 
з а 55 гадоу- 7. 

Членамi-карэспандэнтамi па гэтаму Аддзяленню абраны: 
1. Шыйко lван Паулавiч (развядзенне, селекцыя i узнауленне сель

скагаспадарчай жывёлы), 1948 г. нараджэння, бела рус, з · сялян, заа
тэхнiк, доктар сельскаrаспадарчых навук з 1987 г . па спецыяльнасцi 
«Селекцыя, развядзенне i узнауленне .сельскагаспадарчай жывёлы», 
прафесар, загадчык лабараторыi вылiчальна-аналiтычных даследаван
няу БелНДIЖ з 1990 г. Кандыдатам у члены-карэспандэнты вылучаны 
вучоным саветам БелНДIЖ (за- 24, супраць няма). 

1. П. Шыйко мае 110 публiкацый, у тым лiку тры манаграфii, два 
аутарскiя пасведчаннi; 46 артыкулау напiсаньr без сааутарау. Пасля 
а бароны доктарскай дысертацыi ( 1987 г.) апублiкавау 42 працы . Ен 
падрыхтавау сем кандыдатау навук i аднаго доктара навук. 

Прафесар 1. П. Шыйко вядомы як вучоны, якi унёс уклад у даследа
ваннi па распрацоуцы тэарэтычных i метадалагiчных асноу павышэння 
прадукцыйных якасцей свiней . 

2. Шляхтун ау У ладзiмiр lосiфавiч ( арыватная заатэхнiя), 1936 г. 
нараджэння, беларус, з сялян, заатэхнiк, доктар сельскагаспадарчых 
навук з 1985 г., прафесар кафедры прыватнай жывёлагадоулi Вiцеб
скага ветэрынарнага iнстытута з 1990 г. Вылучаны вучоным саветам 
Вiцебскага ветэрынарнага iнстытута (за- 38, супраць няма). 

У. 1. Шляхтуноу мае 101 публiкацыю , у тым лiку ·восем манаграфiй, 
86 навуковых артыкулау. Без сааутарау iм апублiкавана 14 прац. Пасля 
а бароны доктарскай дысертацыi ( 1985 г.) апублiкавау 21 працу, пад
рыхтавау пяць кандыдатау навук. 

У. 1. Шляхтуноу вядомы .як вучоны . у галiне фармiравання прадук
цыйнасцi буйной рагатай жывёлы, метадау павелiчэння вытворчасцi i 
паляпшэння якасцi ялавiчыны, скарачэння страт мясной прадукцыi у 
п.рацэсе вытворчасцi, транспарцiроукi i перадзабойнага утрымання жы
Rёлы . 
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.З. Мiрачьщкi Фёдар Уладзiмiравiч (прыватныя заатэхнiя), 1936 г. 
нараджэння, беларус, з сялян, заслужаны работнiк сельекай гаспадар
кi з 1983 г., лаурэат Дзяржаунай прэмii СССР за 1980 г., мiнiстр -сель
о<ай гаспадаркi i харчавання РБ· 3 1991 г. Кандыдатам у члеJ:Iы-карэс
нандэнты ААН РБ вылучаны акадэмiкамi С. Г. Скарапанавым i 
М. М .. Севярнёвым. 

Ф. У. Мiрачьщкi апублiкавау ' 21 артыкул. Ен з'яуляецца сааутарам 
трох манаграфiй. Працы Ф. У. Мiрачьщкага прысвечаны прагрэсiуным 
тэхналогiям вытворчасцi малака, ялавiчыны i свiнiны, пытанням камп
.аектавання малочных i адкорма,чных ферм прам9rсловага тьшу, племян
.ной справе, кормавытворчасцi i вырашэнню праблемы кармавага бялку. 

Практьrчная рэалiзацьш гэтых распрацовак Ф. У. МiрачыЦкага за-
65{спечыла дынамiчнае развiццё жывёлагадоулi i I<ормавытворчасЦi. 

,у апошнiя 15-20 гадоу забяспечвалiся устойлlвыя тэмпы росту вы
творчасцi j нарыхтовак мяса i малака, прадукцыйi-!асцi гр·амадскай жы
вёлагадоулi. За распрацоуку i укараненне эфектыунай сiстэмы племян
РОЙ работы у свiнагадоулi, стварэнне беларускага унутрыпароднага 
тыпу свiней буйной белай i беларуекай чорна-пярэстай парод . Ф. У. Мi
.рачьщкаму прысуджана прэмiя ' Савета Мiнiстрау былага СССР. 

4. Карпуць Iван Мацвеевiч (дыягностыка i тэрапiя жывёлы), 1938 г. 
1-!&раджэння, беларус, з сщrян, ~етурач, доктар \зетэрынарных навук з 
·1977 г., прафесар, прарэктар па навуковай рабоце Вiцебскага ветэры
нэ.рнага iнстытута 3 1989 г. Кандыдатам у члены-карэ.с-пандэнты вылу
чаны вучоным саветам Вiцебскага ветэрынарнага iнстытута (за- 38) : 

I. М. Карпуць мае 269 публiкацый, у тым лiку шэсць манаграфiй, 
чатыры даведнiкi, 193 навуковыя ар·тыкулы, тры аутарскiя пасведчаннi. 
Пасля абароны ;Цоктарскай дысертацыi (1977 г.) апублiкавау 175 прац, 
у тым лiку шэсць манаграфiй; падрыхтавау дзевяць кандьrдатау i адна·· 
го доктара навук. 

Прафесар I. М. Карпуць з'яуляецца высокаквал,iфiкаваным спецыя
лiстам у галiне дыягностыкi i тэрапii жывёлы, iмуналогii i iмунапатало
гii хвароб маладняку. Iм устаноулены заканамернасцi у фармiраваннi 
iмуннай рэактыунасцi у жывёлiн, вызначаны крытычныя iмуналагiчныя 
rтерыяды у жыццi маладняку i звязаныя 3 iмi хваробы. Вывучаны уплыу 
антыбiётыкау, ксенабiётыкау i вiтамiнау на iмунную рэактыунасць i 
якасць жывёлагадоучай прадукцыi. Ен з'яуляецца заснавальнiкам но
вага навуковага • »апрамку па iмунапаталогii жывёлы. 

5. Андросiк Мiкалай Мiкалаевiч (ветэрынарная мiкрабiялогiя, эпi
зааталогiя i iмуналогiя) , . 1945 г. нараджэння, беларус, 3 сялян, вет
урач, доктар ветэрынарных навук з 1990 г. па спецыяльнасцi «Ветэры
нарная мiкрабiялогiя, вiрусалогiя, эпiзааталогiя, мiкалогiя i iмунало
гiя», старшы навуковы супрацоунiк па званию, намеснiк дырэктара 
БелНДIЭВ iмя С. М. Вышалескага з 1990 г. Кандыдатам у члены-ка
рэспандэнты ААН РБ вылучаны вучоным саветам БелНДIЭВ (за- 18, 
rупраць- 1, несапраудны бюлетэнь ..:... 1). 

М. М. Андросiк мае 74 публiкацыi, у тым лiку адну манаграфiю, 
35 навуковых артыкулау, два аутарскiя пасведчаннi; без сааутарау 
аuублiкаваны 53 працы. Пасля абароны доктарскай дысертацыi . 
(1990 г.) апублiкавау пяць прац, падрыхтавау пяць кандыдатау 
навук. 

М. М. Андросiк распрацоувае метады дыягностыкi мiкаплазмозу 
свiней з дапамогай метаду iмунафлуарэсцыруючых антьщелау, рэакцыi 
аглютынацыi i непрамой гемаглютынацыi. 3 мэтай прафiлактыкi гэтай 
хваробы iм вынайдзена тканкавая фармолвакцына i iнактываваная 
супрацьмiк·аплазменная вакцына, прапанавана схема атрымання i 
аэразольнага прымянення полiвалентнай гiперiмуннаf! сывараткi i сы
вараткi крывi рэканвалесцэнтау. Упершыню iм атрыманы даныя аб 
развiццi iнфекцыйнага працэсу, парушэннi абменных працэсау, iмунных 
1 iмунапаталагiчных рэакцый пры мiкаплазмозе, я..кiя , выкарыстоува-
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юцца прьt распрацоуцы сродкау патаrенетычнай i iмунамадэлюючай 
тэрапii. . 

6. Кавалёу Мiкалай Андрэевiч (ветэрынарная мiкрабiялоriя, эпiзаа
талоriя i iмуналогiя), 1937 г. нараджэння, бела рус, з сялян, доктар ве
тэрынарных навук з 1977 г. па спецыяльнасцi «Ветэрынарная эпiзаата
Jюгiя, мiкрабiялогiя, вiрусалогiя i мiкалогiя», прафесар, дырэкт.а-р 
БелНДIЭВ iмя С. М. Вышалескага з 1988 г. Кандыдатам у члены-ка
рэспандэнты вылучаны вучоным савет~м . па месцы працы (за- 18, 
супраць- 1, несапраудных бюлетэняу ~ 1). 

М. А. Кавалёу мае 220 публiкацый, у тым лiку сем манаграфiй, дзе
вяць аутарскiх пасведчанняу; 20 артыкулау напiсаны без сааутарау. 
Пасля абароны доктарскай дысертацыi (1977 г.) апублiкавау 123 пра
цы, у тым лiку чатыры манаграфii; падрыхтавау 19 кандыдатау i двух 
дактароу навук. 

М. А. Кавалёу вядомы як вучоны у галiне вывучэння iнфекцыйнай 
rтаталогii жывёлы. Iм распрацаваны i укаранёны у практыку вакцыны 
супраць шаленства дзiкiх драпежных, парагрыпу-3, iнфекцыйнага ры
ltатрахеiту i парагрыпу-3, пастэрэлёзу i IPT буйной рагатай жывёлы, 
рота- i каронавiрусных энтэрытау парасят i цялят, скарочаная схема 
вымушаных антырабiчных прышчэпак жывёлiн, аэразольны спосаб 
вакцынацыi свiней, супрацьвiрусныя сываратачныя прэпараты, сродкi i 

· экспрэс-метады дыягностыкi шаленства, хваробы Ауескi, . вiрусных рэспi
раторных i страунiкава-кiшачных захворванняу буйной рагатай жывё
лы i свiней. 

Па Аддзяленню механiзацыi, энергетыкi i аутаматызацыi на тры ва
кансii члена)'-карэспандэннiу пададзена сем заяу. Усе кандыдать1 на 
абранне- дактары навук; ва узросце 55 гадоу- шэсць i да 60 гадоу
адзiн чалавек. 

На ад~рытыя вакансii абраны: . 
1. Герасiмовiч Леанiд Сцяпанавiч (электрыфiка_цыя сельскагаспа

дарчай вытворчасцi), 1939 г. нараджэння, бела рус, са служачых, iнжы
нер-электрык, доктар тэхнiчных навук з 1983 г. па спецыяльнасцi «Элек
трыфiкацыя сельскагаспадарчай вытворчасцi», прафесар, рэктар БIМСГ 
з J 989 г. Кандыдатам у члены-карэспандЭf!ТЫ ААН РБ вылучаны вучо-
ным саветам БIМСГ (за - 37, супраць- 1). . 

Л. С. Герасiмовiч апублiкавау 195 навуковых прац, у тым лiку дзве 
ыанаграфii i два навучальныя дапаможнiкi; ён мае 72 аутарскiя па
сведчаннi. · Без сааутарау апублiкавана 12 артыкулау. Пасля абароны 
доктарскай дысертацыi ( 1983 г.) апублiкавау 93 працы, падрыцавау 

·дзевяць кандыдатау навук. 
Л. С. Герасiмовiч развiвае новы павуковы напрамак па стварэннi 

i выкарыстаннi элементпай базы 5' выглядзе танкаслойных целау i па
крыццяу з комплексам уласцiвасцей i функцый, што забяспечваюць 
энергарэсурсазберажэнне i пашырэнне маштабау рацыянальнага выка
рыстання электраэнергii у сельекай гаспадарцы: Iм распрацаваны прын
цыпова новыя апараты з плёначнымi электранагравальнiкамi, у тым 
лiку самарэгулюемыя абагравальнiкi, паточныя устаноукi для награ
вання i пастэрызацыi харчовых матэрыялау, электрагелiянагравальнiкi, 
электрацеплаабменнiкi. 

Развiваецца тэорJ:>rя i практыка стварэння камбiнаваных энергазбе
рагальных сiстэм мiкраклiмату жывёлагадоучых па1'1,яшканняу i збуда-
ванняу ахоунага грунту. 1 

2. Шаршуноу Вячаслау Аляксеевiч (механiзацыя сельскагаспадар
чай вытворчасцi), 1949 г. нараджэння, рускi, са служачых, iнжынер-ме
ханiк, доктар тэхнiчных навук з 1990 г. па спецыЯльнасцi «механiзацыя 
сельскагаспадарчай вытворчасцi», прафесар, загадчь1к кафедры механi
зацыi жывёлагадоулi i электрыфiкацыi сельскагаспадарчай вытворча
сцi з 1987 г. Кандыдатам у члены-карэспандэнты вылуЧаны вучоным 
саветам БСГ А (за -:- 45, супраць - 1). 
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В. А . Шаршуноу мае 161 публiкацыю, у тым лiку 58 а)·тарскiх пасвед 
чанняу i адну манаграфiю; без сааутарау апублiкавау 17 прац. Пасля 
абароны доктарскай дысертацыi апублiкавау 14 прац, падрыхтавау 
аднаго кандыдата навук . 

В . А. Шаршуноу вядомы як вучоны у галiне стварэння тэхнiкi для 
нарыхтоукi i прыгатавання кармоу. Iм распрацаваны тэхналагiчныя i 
тэхнiчныя асновы новага пакалення машын для уборкi метадам аб
чэсвання i стацыянарнай апрацоукi насеннай купкi злакавых i бабовых 
кармавых культур. 3 яго удзелам створаны i выпрабаваны рад новых 
канструкцый адаптарау для уборкi канюшыны i кармавага лубiну на 
насенне, прыгатавання поунарацыённых гранул з дабауленнем бялко
вай сыравiны бабовых культур . 

3. К.араткевiч Аляксандр Вiкенцьевiч (эксплуатацыя i рамонт сель
скагаспадарчай тэхнiкi), 1939 г. нараджэння, бела рус, са служачых, 
iнжынер-механiк, доктар тэхнiчных навук з 1991 г. па спецыяльнасцi 
«Эксплуа>гацыя i рамонт сельскагаспадарчай тэхнiкi » , дацэнт, дырэктар 
3аходняй МВС з 1981 г . , заслужаны работнiк сельекай гаспадаркi Рэс
гrублiкi Беларусь з 198,4 г . К.андыдатам у члены-карэспандэнты вылуча
ны НТС 3аходняй МВС (за- 18). 

Вынiкi даследаванняу А. В. К.араткевiча асветлены у 183 публiu:а
цыях, у тым лiку у чатырох манаграфiях , 20 кнiгах (дапаможнiкi' для 
iнжынерна-тэхнiчных работнiкау), 11 навуковых артыкулах; мае 40 
а:/тарскiх пасведчанняу. Пасля абароны доктарскай дысертацыi апублi
кавау пяць прац. Падрыхтоуку кандыдатау навук не вядзе. 

А. В. К.араткевiч з'яуляецца адным з вядучых беларускiх вучоных 
у галiне эксплуатацыi сельскагаспадарчай тэхнiкi i механi'зацыi сель
скагаспадарчай вытворчасцi. Iм распрацаваны рад новых метадау вы 
прабаванняу сельскагаспадарчай тэхнiкi, уключаных у 11 нарматыуна-

. метадычных дакументау на дзяржауныя выпрабаваннi; развiта тэорыя 
паскоранага выпрабавання машын на надзейнасць за кошт шасцi но
вых метадау рэзанансных .выпрабаванняу у замкнутым контуры: рас
працаеаны i укаранёны у практыку арыгiнальныя стэнды i выnраба
вальнае абсталяванне звыш 20 назвау. Прапанаваны новыя тэхнiчныя 
рашэннi (22 вынаходствы) па рабочых органах новых сродкау механi
зацыi . Распрацавана i рэалiзавана сiстэма асваення новай тэхнiкi у 
сельскагаспадарчай вытворчасцi . 

Па Аддзяленню эканомiкi кi·равання i iнфарматыкi на чатыры аб'яу
леныя вакансii членау-карэспандэнтау па спецыяльнасцi «Эканомiка, 
планаванне i арганiзацыя кiравання аграпрамысловым комплексам» 
r : ададзена 14 заяу, у тым лiку восем дактароу навук i шэсць кандыдатау 
навук . Тры дактары навук ва узросце да 55 гадоу, адзiн доктар навук
да 60 гадоу i чатыры дактары навук- старэй за 60 гадоу; кандыдатау 
навук да 55 гадоу- пяць чалавек. Такiм чынам, з 14 прэтэндэнтау узро
ставаму цэнзу адпавядаюць тры дактары навук i пяць кандыдатау на-
вук. • 

3 васьмi прэтэндэнтау, якiя' маглi быць дапушчаны на конкурс, экс
r.ертная камiсiя разгледзела навуковыя даныя у першую чаргу трох 
дактароу навук. Пры гэтым у ацэнцы i прыняццi канчатковых рашэнняу 
экспертная камiсiя кiравалася не толькi агульнымi патрабаваннямi, 
што прад'яуляюцца Статутам ААН РБ да выбрання членау-карэспан
дэнтау, але i неабходнасцю падбору ядра эканамiстау для будучага 
гддзялення эканомiкi, вакол якога можна было б аб'яднаць усе творчыя 
<:i лы ~канамiстау рэспублiкi у вырашэннi наступных праблем далейша
га сацыяльна-эканамiчнага развiцця вёскi. Такiя iстотныя дадатковыя 
пнтрабаваннi да адбору прэтэндэнтау. 

1. Валуе<у Валянцiн Васiльевiч, 1936 г . нараджэння, рускi, са слу
жачых, аграном-эканамiст, доктар эканамiчных навук з 1990 г. па спе
цыяльнасцi «Эканомiка, планаванне i арганiзацыя кiравання сельекай 
1 аспадаркай», старшы навуковы супрацоунiк, загадчык аддзела экана-
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мiчных даследаванняу БелНДIБ з 1987 г. Кандыдатам у члены-карэс
!fандэнты вылучаны вучоным саветам па месцы працы (за- 16). 

В. В. Валуеу мае 229 публiкацый, у тым лiку адну манаграфiю; без 
сааутарау апублiкаваны 74 працы. Пасля абароны ·доктарскай дыеер
тацыi (1990 г.) публiкацый не мае; падрыХ'I'авау трох кандыдатау навук. 

Пераважная большасць публiкацый В. В. Валуева прысвечана пра
гrагандзе прагрэсiуных тэхналогiй i перадавага вопыту вырошчвання 
бульбы у рэспублiцы. Ен з'яуляецца сааутарам рада нарматыуна:даве.-
дачных прац па .бульбе. · 

Эксnертная камiсiя станоуча ацанiла творчы уклад В. В. Балуева, 
але, улiчваючы яго вузкую спецыялiзацыю, устрымалася ад рэкаменда
цыi для выбрання членам-карэспандэнтам. 

2. Заяц Мiкалай Емяльянавiч, 1943 г. нараджэння, беларус, з сялян, 
эканамiст, доктар экан,амiчных навук з 199~ г. па спецыяльнасцi «Фi
нзнсы, грашовае абарачэнне i крэдыт», дацэнт, прарэктар па навуковай 
рабоце, дацэнт кафедры фiнансау Белдзяржэканомунiв~рсiтэта з 1991 г. 
Кандыдатам у члены-карэспандэнты ААН РБ вылучаны вучоным саве
там па месцы працы (за- 40, супраць- 4, несапраудных бюлетэ-
няу-2). . 

• М. Е. Заяц мае 41 пу.блiкацыю, у тым лiку дзве манаграфii; 33 пра
цы напiсаны без сааутарау. Пасля абароны доктарскай дысертацыi 
1_1991 г.) публiкацый не мае, падрыхтаваных кандыдатау навук не мае. 
Навуковыя распрацоукi М. Е. Зайца прысвечаны праблемам фiнансава
грашовага абарачэнн.я. Iм расцрацаваны механiзм размеркзвания да
~одау рэнтнага паходжання на розных узроунях рэгiянальнага кiраван
ня i метады ix адабрання. 

Экспертная камiсiя станоуча ацанiла навуковыя распрацоукi М. Е. 
Зайца, аднак яны не адпавядаю,ць у поунай меры спецыяльнасцi «Эка
номiка, планаванне i арганiзацыя кiравання аграпрамысловай вытвор-
часцJQ», на якую аб'яул.ены выбары. . 

3. Лянькоу Iociф . Iосiфавiч, 1941 г. нараджэння, бела рус, з сялян, 
аrраном-эканамiст, доктар эканамiчных навук з 1990 г. па спецыяль
насцi «Эканомiка-матэматычныя метады», прафесар, загадчык кафед
ры матэматычнага М<).дэлявання БСГА з 1987 г. Кандыдатам у члены
карэспандэнты ААН РБ вылучаны па месцы працы (за- 32, супраць-
14) ·. 

I. I. Лянькоу апублiкавау 59 навуковых прац, у тым лiку адну ма
наrрафiю, ·12 навучальных дапаможнiкау. Без сааутарау апублiкавау 
50 прац. Пасля абароны доктарскай дысертацыi (1990 г.) iм апублiка
вана 10 прац; падрыхтаваных кандыдатау навук не мае. 

I. J. Лянькоу з'яуляецца спецыялiстам у галiне эканомiка-матэма
тьrчнага мадэлявання функцыянiравання вытворчых структур i фармi
раванняу, аналiзу ix дзейнасцi i планавання вытворчасцi. Iм прапана
ьана сiстэма эканомiка-матэматычных мадэлей для абгрунтавання 
збалансаванага развiцця трох вытворчых падсiстэм раённага аграпра
:мысловага комплексу. Распрацавана канцэптуальная схема максiмjза
цыi эканамiчнай вынiковасцi АПК раёна на базе удасканалення меха
нiзма гаспадарання i выкарыстання с.iстэмы эканомiка-матэматьrчных 
мадэлей. 

Экспертная камiсiя станоуча ацанiла навуковую дзейнас.ць I. I. Лянь
кова у галiне матэматычнага мадэлявання эк<!_намi~ных працэсау, аднак 
r:алiчыла, што напр<}мак яrо навуковай дзейнас.цi не у поунай меры 
адпавядае аб'яуленай спецыяльнас.цi. 

4. Гарачка Мiкалай ·Iванавiч, 1930 г. нараджэння, беларус, з с.ялян, 
эканамiст па с.пецыяльнас.цi, доктар эканамiчных навук з 1981 г., пра
фес.ар кафедры у Беларуекай рэспублiканскаЙ' вышэйшай школе кiра
вання. Кандыдатам у члены-карэспандэнты ААН РБ вылучаны вучо
ным саветам па мес.цы працы. 

М. I . Гарачка мае 120 публiкацый, з ix дзве манаграфii. Без с.ааута-
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рау апублiкавау 42 працы, падрыхтавау 20 кандыдатау навук. Наву
ковыя працы М. 1. Гарачкi прысвечаны пытанням узаемаадносiн гаспа
дарак у мiжгаспадарчай кааперацыi, у3роуню рэнтабельнасцi i 3акупач
ным цэнам, планам . 3акупак сельскагаспадарчай прадукцыi i iншым 
актуальным пытанням. Асаблiвую 3начнасць маюць распрацоукi М. 1. 
Гарачкi па вытворчаму патэнцыялу сельскагаспадарчых аб'ектау i 
пабудове пры гэтым гасладарчага механiзма кiравання. 

5. Ювейша Алена lванауна, 1932 г. нараджэння, беларуска, з сялян, 
эканамiст па спецыяльна<:цi, доктар эканамiчных навук з 1988 г. прафе
сар кафедры Бел.арускаrа дзяржаунаrа эканамiчнага унiверсiтэта 3 
1!188 г. Кандыдатам у члены-карэспандэнты ААН РБ вылучана вучо
fiЬIМ саветам Белдзяржэканомунiверсiтэта. 

Пр.ацы А. 1. Ювейша апублiкаваны у 88 навуковых i навукова-папу
лярных працах, у тым лiку у дзвюх манаrрафiях. Без сааутарау яна 
анублiкавала 60 прац, падрыхтавала чатырох кандыдатау эканамiЧных 
навук. 

А. 1. Кiвейша вядзе даследаваннi па прынцыповых пытаннях развiц
ця кармавоrа аrрапрамысловага комплексу. Яна прапанавала сваю 
праrраму аrрарнай рэформы Рэспублiкi Беларусь. · 

6. Пракапенка Мiкалай Фёдаравiч, 1923 r. нараджэння, украiнец, з 
рабочых, iнжынер-механiк па спецыяльнасцi, доктар эканамiчных на
~:-ук 3 1981 r. па спецыяльнасцi «Эканомiка планавання, арганiзацыя 
кiрарання . АПК», прафесар, rалоуны навуковы супрацоунiк lнстытута 
э;<анамiчных праблем АПК 3 1990 r. Кандыдатам у члены-карэспандэн
ты вылуч-аны вучоным саветам БелНДIЭПАПК. Ен апублiкавау 172 
навуковыя працы, у тым лiку 8 манаrрафiй, падрыхтавау 12 кандыда-
та}· i трах дактароу эканамiчных навук. · 

N.\. Ф. Пракапенка унёс вялiкi уклад у вырашэнfjе праблем павы
ш~ння якасцi сельскаrаспадарчай прадукцыi, распрасl.оуку тэарэтычных 
асноу rэтай праблемы, стварэння арrанiзацыйна-тэхнiчнаrа i эканамiч
наrа кiравання якасцю. Ен 3'яуляуся навуковым кiраунiком распрацоу
кi аrульнасаюзнай тэматыкi па якасцi прадукцыi АПК. 

7. Цiханоускi Мiкалай Станiслававiч, 1933 г. нараджэння, беларус, 
з сялян, вучоны-а"rраном па спецыяльнасцi, доктар эканамiчных навук 
з 1991 r., старшы навуковы супрацоунiк па спецыяльнасцi «Эканомiка 
сельекай rаспадаркi», прафесар кафедры эканомiкi i кiравання Белэру
екай рэспублiканскай школы кiравання АПК з 1991 r. Кандыдатам у 
члены-карэспандэнты вJ?rлучаны вучоным саветам па месЦы працы. 

М. С. Цiханоускi мае 44 публiкацыi, у тым лiку тры манаграфii; без 
сааутарау апублiкавау 27 прац; падрыхтавау аднаrо кандыдата навук. 
+lавуковыя працы М. С. Цiханоускаrа прысвечаны пытанням арrанiза
цыi больш рацыяна:trьнаrа выкарыстання бiяклiматычнаrа патэнцыялу 
рэспублiкi, далейшага павьrшэння прадукцыйнасцi працы i знiжэння 
матэрыяльных i працоуных затрат на адзiнку прадукцыi. 

8. Шапiра Барыс Мiронавiч, 1930 г. нараджэння, яурэй, са служа
чых, па спецыяльнасцi настаунiк ricтopыi сярэдняй школы, доктар эка
намiчньrх навук з 1991 r. па спецьrяльнасцi «Эканомiка, планаванне i 
арrанiзацыя кiравання сельскаrаспадарчай вытворчасцi», заrадвае ад
дзелам арrанiзацыйных структур Iнстытута эканамiчных праблем АПК 
з 1991 r. Кандыдатам у члены-карэспандэнты вылучаны вучоным саве
там па месцы працы. 

Б. М. Шапiра мае 174 публiкацыi, з ix дзевяць манаrрафiй; падрых-
1 <:~в ау сем кандыдатау навук. 

Навуковыя распрацоукi Б. М. Шапiры прысвечаны пытанням арrа
нi3ацыi працы з улiкам яе больш rлыбокаrа тэхналаriчнаrа i функцыя
налънаrа падзелу i кааперацыi ва у~овах станаулення разнастайных 
форм уласнасцi i rаспадарання. Iм распрацаваны прапановы па рэфар
маваннi сельскаrаспадарчых прадпрыемствау, стварэннi новых гаспа
дарчых структур ва умовах рыначнай экано~iкi. 
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Экспертная камюя, станоуча ацанiушы навуковыя працы прэтэн
Т~Jнтау у члены-карэспандэнты дактароу эканамiчных навук М. l. Га
рачкi, А. I. Кiвейша, М. Ф. Пракапенкi, М. С. Цiханоускага i Б. М. Ша
пiры, устрымалася ад станоучых рэкамендацый у сувя3i 3 тым, што па 
у3роставаму цэн3у яны не адпавядаюць патрабаванням Статута ААН 
Рэспублiкi Беларусь. · · 

Паустала пытанне, цi мэта3годна фармiраваць будучае ядро Ад
дзялення эканомiкi 3 лiку толькi. кандыдатау навук, якiя прэтэндуюць 
нii выбранне членамi-карэспандэнтамi? Агульная характарыстыка пяцi 
ирэтэндэнтау 3 лiку кандыдатау навук па - iх навуковым багажы i адпа
в~днасцi аб'яуленай спецыяльнасцi не дала падстау для станбучага вы-
рашэння гэтага пытання. у ix лiку: . . . . 

1. СiДаровiч Вад3iм Андрэевiч, 1937 г. нараджэння, рускi, са служа
J.JЫХ, кандыдат сеJiьскагаспадарчых навук, мае толькi 28 .. nублiкацый, з 
ix 18 на вуковых артыкулау. Акрамя таrо, яго спецЫЯJ)ЪНасць «Кiраванне 
у сацыяльнаэка намiчньfх сiстэмах» не адпавядае аб'яуленай спецыяль
насцi, па якой павiнны выбiрацца члены-!{арэспандэнты. 

2. Пятровiч Эдуард Аляксандравiч, 1939 г. нараджэння, беларус, са 
служачых, кандыдат сельскагаспадарчых навук, вучоны агранам па спе

цыяльнасцi. 3 43 публiкацый 27 публiкацый па -прыватных пытаннях 
эканомiкi сельскагаспадарчай вытворчасцi, 

3. Гарошка Васiль Майс~евiч, 1940 г. нараджэння, беларус, 3 сялян, 
аграном-эканамiст, кандыдат сельскагаспадарчых навук з 1976 г. па 
спецыяльнасцi «Ра.слiнавQдства», старшыня калгаса iмя Горкага Пiн
скаrа раёна 3 1978 г., Герой Сацыялiстычнай Працы з 1978 г. Ен мае 
толькi 12 публiкаЦый, у ты м лiку адну манаграфiю, . два навуковыя 
артыкулы. _ 

1 
4. МарО3 Юрый Дзмiтрыевiч, 1950 г. нараджэ!{ня, беларус, 3 сялян, 

iнЖынер-механiк, кандьrдат эканамiчных навук 3 1990 г. па · спецыяль
нг_tЦi «Эканомiка,. цЛаf!аванне i арганi3ацьrя кjравання сельскагаспа
Дар Чай iзь\творчасцю», дырэктар саугаса-камбiната . «Белавежс\{i» 3 
1983 г . Ен ~ае 11 публ iкацый, ·у ты м Jiiкy адпу манаграфiЮ i адно аутар-
ека е пасведчанне. . . . 
_ 5. Скакун Алякс.ей Сцяпанавiч, 1946 г. нараджэння, беларус, 3 ся
лян, вучоны 3аат;:~хнiк, кандыдат эк<Jнамiчных навук 3 1987 г. па спецы
яльнасцi «Эканомiка, планаванне i арганi3ацыя сельскагаспадар',lай вы
творчасцi», старшыня калrас~-камбiната «Памяць Iльiча» Брэсцкага 
раёна 3 1982 г. Ен мае 10 публiкацый, у тым лiкуд3ве манаграфii. 

Экспертная камiсiя лiчьщь, што кожны 3 прэтэндэнтау у члены-ка
рэсщшдэнты 3 лiку . работнiкау вытворчасцi ___, В. · М. Гарошка, Ю .. Д. 
Маро3 i А. С. Скакун уносяць вялiкi уклад.'у ра3в'iццё сельскагаспадар
чай вытворчасцi i пытанне аб ix абраннi членамi-карэспандэнтамi можа 
вырашьщца пры канчатковым фа·рмiраваннi · Адд3ялення эканомiкi i 
новых выбарах. 

Пад~од3ячы вынiкi ра3гляду аб'ектыуных даных прэтэндэнтау для 
г.брання. членамi-карэспандэнтамi ААН РБ па спецыяльнасцi «Экано
мiка, планаван_не i арганi3ацыя кiравання сельскагаспадарчай вытвор
часцю», экспертная камiсiя канстатуе, што з наяуных прэтэндэнтау не 
уяуляецца магчымым сфармiраваць творчае ядро эканамiстау, на якое 
Прэ3iдыум ААН РБ мог бы абаперцiся у сваёй штод3ённай рабоце па 
вырашэ·ннi галоуных праблем сацыяльна-эканамiчнага развiцця вёскi 
i 13ЫТ13Орчасцi харчаJЗання. 

У сувя3i 3 тым што кандыдаты у члены акадэмii па спецыяльнасцi 
<(Эканомiка, планаванне i кiраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю» 
не у поунай ступенi адпавядаюць высокiм патр<fбаванням Статута ААН 
РБ, экспертная камiсiя устрымалася ад сваiх рэкамендацый i прапануе 
аб'явiць пауторныя . выба~ы па эканамiчных навуках аграпрамысловай 
вытворчасцi у 1992-1993 гг. 
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Аналiз прадстауленых матэрыялау да выбрання сапраудных членау 
i членау-карэспандэнтау ААН РБ паказвае, што сам праu.эс вылучэння 

· кандыдатау на выбранне прайшоу на альтэрнатыунай аснове .i дэмакра
тычных прынцыпах, мае вялiкае выхаваучае i стымулюючае значэнне у 
справе падрыхтоукi i творчага росту вучоных выфкай квалiфiкацыi, 
унацавання агульных традьщый навукi . 

Трэба адзначьщь, што самы высокi рэйтынг вучоных-прэтэндэнтау 
на выбранне адзначаецца па ветэрынарных навуках i самы нiзкi- па 
эканомiцьr. Многiя прэтэндэнты не маюць сваiх навуковых школ, не 
удзельнiчаюць у падрьrхтоуцьr навуковых кадрау не толькi дактароу, 
але i кандьrдатау навук. Навуковьr багаж многiх прэтэндэнтау на вы
бранне недастатковы . Некаторыя . прэтэндэнтьr пасля а бароны дысер
тзцый спыняюць свой навуковы рост. 

Такiм чынам, на аб'яуленьrя 25 вакансiй выбраны чатыры акадэмiкi 
i чатырнацnаць членау-карэспандэнтау. Агульная колькасць акадэмii 
у цяперашнi час складае дзевяць акадэмiкау i шаснаццаць членау-ка
рэспандэнтау. 3 гэтага складу 2 чэрвеня 1992 г . сфармiраваны Прэзi
дыум акадэмii. Есць падстав,ы меркаваць, што стварэнне такой прад
стаунiчай акадэмii дазволiць паспяхова развiваць даследаваннi па ка
рэнньrх праблемах аграпрамысловага комплексу рэспублiкi. 


