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НАВУКОВА-АРГАНIЗАЦЬiйНАЯ ДЗЕй НАСЦЬ ПРЭЗIДЬIУМА 

АКАДЭМII АГРАРНЫХ НАВУК РЭСПУБЛIЮ БЕЛАРУСЬ 

У 1992 r. 

У адпаведнасцi з задачамi, ускладзенымi на Акадэмiю аГрарных 
навук, яе прэзiдыум у справаздачным перыядзе сканцэнтравау сваю 
увагу на арганiзацыi i каардынацыi даследаванняу .па асноуных праб
лемах развiцця аграпрамысловага комплексу, на развiццi прыярытэт
ных накiрункау, канцэнтрацыi навуковых сiл на выкананнi рэспублi" 
канскай навукова'-тэхнiчнай праграмы «Агракомплекс», фiнансавым i 
матэрыяльна-тэхнiчным яе забеспячэннi. 

Побач з вырашэннем пытанняу навуковага забеспячэння галiн агра
прамысловага комплексу прэзiдыумам акадэмii у 1992 г. прароблена 
вялiкая арганiзаuыйная праца па стварэннi ААН РБ . На агульным схо
дзе, якi адбьrуся 5...:__7 мая 1992 г., праведзены выбары членау акадэмii 
на наяуныя вакансii. Абраны 4 акадэмiкi i 14 членау-карэспандэнтау 
Акадэмii аграрных навук Рэспубл'iкi Беларусь. У сучасны момант у 
склад акадэмii уваходзяць 9 акадэмiкау i 16 членау-карэспандэнтау . 

Для канцэнтраuыi навуковых сiл, ажьщцяулення адзiнай навукова
тэхнiчнай палiтыкi, забеспячэння высокага $',зроуню навуковых даследа
ванняу у акадэмii створаны тры галiновыя аддзяленнi: землярабства i 
раслiнаводства; жывёлагадоулi i ветэрынарыi; механiзацыi, энергетыкi 
i эканомiкi. 

На агульным сходзе акадэмii 2 чэрвеня 1992 г. былi праведзены вы
бары вiцэ-прэзiдэнта, акадэмiкау-сакратароу галiновых аддзяленняу i 
членау прэзiдыума акадэмii. 

Вiцэ-прэзiдэнтам акадэмii абраны акадэмiк М. М. Севярнёу, акадэ
мiкам-сакратаром Аддзялення землярабства i раслiнаводства- акадэ
мiк В. Ф. Самерсау, акадэмiкам-сакратаром Аддзялення жывёлагадоулi · 
i ветэрынарыi - член-карэспандэнт М. А. Кавалёу, акадэмiкам-сакра
таром Аддзялення механiзацыi, энергетыкi i эканомiкi- акадэмiк 1. С. 
Нагорскi, членамi прэзiдыума- акадэмiк С. Г. Скарапанау, член-ка
рэспандэнт Ф. У. Мiрачыцкi. 

Для аператыунага вырашэння бягучых навукова-арi:'анiзацыйных 
пытанняу утворана бюро прэзiдыума у складзе прэзiдэнта, вiцэ-прэзi
дэнт·а i галоунага вучонага сакратара прэзiдыума акадэмii . 

Пастановай прэзiдыума акадэмii ад 10 чэрвеня 1992 г . .N2 6 навукова
дасJJедчыя установы i члены акадэмii былi уключаны у склад адпавя
даючых ix профiлю дзейнасцi галiновых аддзяленн5\У· 

Разам з вырашэннем пытанняу па фармiраваннi складу навуковых 
цэнтрау акадэмii у 1992 г. прароблена праца па стварэннi навукова-ар
ганiзацыйных структур яе прэзiдыума, на якiя ускладзены пытаннi ар
ганiзаЦыi навуковых даследаванняу, доследнай i эксперыментальнай 
вытворчасцi ва умовах пераходу сельекай гаспадаркi i перапрацоучых 
галiн АПК да рыначнай эканомiкi. 

Для пасляховага функцыянавання акадэмн 1 структурных падраз

дзяленняу прэзiдыума былi распрацаваны i зацверджаны нарматыуныя 
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дакументы, якiя рэгламентуюць парадак ix дзейнасцi. Да асноватвор
ных дакументау належаць часовае палажэнне пра выбары у правадзей
ныя члены i члены-карэспандэнты акадэмii, рэгламент працы яе прэзi
дыума, прыкладны Статут навукова-даследчага iнстытута, палажэнне 
пра галiновыя аддзяленнi акадэмii, палажэннi пра структурныя падраз
дзяленнi апарату прэзiдыума, палажэнне пра парадак арганiзацыi на
вуковых даследаванняу. 

Вялiкую увагу прэзiдыум акадэмii надавау вырашэнню найбольш 
актуальных праблем развiцця аграрнай навукi. На пашыраным пася
джэннi прэзiдыума акадэмii у лiпенi 1992 г. было разгледжана пытанне 
пра структуру i неабходныя аб'ёмы вытворчасцi прадукцыi раслiнавод
ства i жывёлагадоулi на блiжэйшую перспектыву, неадкладных мер па 
вядзеннi сельекай гаспадаркi у сувязi з экстрэмальнымi умовамi над
вор'я, якiя склалiся у мiнулым годзе,- рэзкай засухай. Прэзiдыумам 
акадэмii была арганiзавана праца па падрыхтоуцы рэкамендацый наву
коуцамi i спецыялiстамi Мiнсельгасхарчу па вядзеннi сельекай гаспа
даркi у экстрэмальных умовах засушлiвага лета 1992 г., што дазволiла 
гаспадаркам знiзiць страты ураджаю. Падрыхтаваны рэкамендацыi па 
эфектыуным выкарыстаннi кармоу у зiмова-стойлавы перыяд 1992/93 г., 
якiя даведзены практычна да ycix гаспадарак рэспублiкi. 

~,- жнiунi 1992 г. прэзiдыум акадэмii разгледзеу пытаннi пра ход вы
канання пастановы агульнага сходу Акадэмii аграрных навук ад 7 кра
савiка 1992 г. «Пра асноуныя накiрункi дзейнасцi Беларускаrа навуко
ва-дасJfедчага iнстытута мелiярацыi i лугаводства на 1992-1995 rr.», 
пра увекавечанне памяцi акадэмiка П. 1. Альсмiка. У кастрыч:нiку 
1992 г. на пасяджэннi прэзiдыума акадэмii сумесна з Аддзяленнем ме
ханiзацыi, энергетыкi1 i эканомiкi разгледжана праграма «Трансфарма
цыя сельскагаспадрачых прадпрыемствау у гаспадарчыя структуры ры-

начнагатыпу». • 
На адным з пасяджэнняу прэзiдыума акадэмii у лiстападзе 1992 г. 

было разгледжана пьхтанне «Пра стан захавальнасцi, правiльнасцi ва
лодання, карыстання i распараджэння дзяржаунай маёмасцю Рэспублi
кi Беларусь у навуковых арганiзацыях i прадг!рыемствах Акадэмii аг
рарных навую>. 

У снежнi на пасяджэннi прэзiдыума былi разгледжаны шляхi забес
пяtiЭння рэспубJ.Iiкi ветэрынарнымi прэпаратамi на 1993-1995 rг. i на 
перспектыву. Па матэрыялах пасяджэння падрыхтавана спецыяльная 
запiска. 

Усяго было праведзена 10 пасяджэнняу прэзiдыума, на якiх разгле
джана 36 пытанняу. 

У прайшоушым rодзе прэзiдыум акадэмii надавау шмат увагi удас
каналенню структуры яе навуковых устано)т . Для распрацоукi навуко
вых асноу рэкультывацыi i рэабiлiтацыi сельскаrаспадарчых уrоддзяу, 
забруджаных радыенуклiдамi у вынiку аварыi на Чарнобыльскай АЭС, 
распрацоукi ахоуных мерапрыемствау для знiжэння пераходу радые
нуклiдау у ланцугу глеба-раслiна-жывёла i вырашэння iншых пы
танняу с-твораны Беларускi навукова-даследчы iнстытут сельскагаспа
дарчай радыялогii. Разгледжаны i ухвалены асноуныя накiрункi дзей
насцi гэтага iнстытута, зацверджаны яго Статут, знойдзены i выдзелены 
бюджэтныя сродкi на фiнансаванне навукова-даследчых прац па пра
граме «Сельскагаспадарчая радыялогiя». 

Для вырашэння праблем павышэння урадлiвасцi мелiяраваных зем
ляу i развiцця лугаводства Беларускi навукова-даследчы iнстытут ме
лiярацыi i воднай гаспадаркi рэарганiзаваны у Беларускi навукова-да
следчы iнстытут мелiярацыi i лугаводства. Прэзiдыумам акадэмii раз
гледжаны асноуныя накiрункi навукова-даследчых прац гэтага 
iнстытута, прааналiзаваны структура i кадравы склад яго навуковых 
падраздзяленняу. Аддзяленню землярабства i раслiнаводства даручана 
разгледзець праграму «Лугаводства» i прыняць неабходныя меры па 
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укамплектаваннi зноу створаных навуковых падраздзяленняу iнстытута 
высокаквалiфiкаванымi кадрамi. 

Праблемы падрыхтоукi высокаквалiфiкаваных спецЬIЯлiстау для на
вуковых арганiзацый акадэмii былi разгледжаны на навукова.-практыч
най канферэнцыi-сустрэчы з маладымi навукоуцамi у лiстападзе 1992 г. 
Прэзiдыум акадэмii ухвалiу сiстэму неадкладных мер падрыхтоукi, аб
наулення i замацавання навукова-педагагiчных кадрау, звярнуу увагу 
на гарантаванае _ фiнансаванне навуковых даследаванняу аспiрантау i 
дактароу, вырашэнне жыллёвых пытанняу, працауладкавання пасля 
заканчэння аспiрантуры, выдзяленне заахвочвальных прэмiй за вынiкi 
навуковых прац. Стан спрау з падрыхтоукай навуковых кадрау в_ыклi
кае у прэзiдыума пэуную трывогу. За справаздачны перыяд план прыё
му у аспiрантуру выкананы толькi на 59%. 3 40 чалавек, якiя скончылi 
аспiрантуру, паспяхова абаранiлi дысертацыi тольJ<i 14 чалавек. 

Важную ролю у павышэннi вынiковасцi навуковых даследаванняу 
прэзiдыум адводзiцъ развiццю i умацаванню навукова-даследчай i ма
тэрыяльна-тэхнiчнай базы навук0вых устаноу, перспектывам яе развiц
ця. Гэтыя пытаннi падрыхтаваны i разгледжаны на пасяджэннi .калегii 
Мiнсельгасхарчу Рэспублiкi Беларусь. Была адзначана неабходнасць 
абнаулення лабараторнага абсталявання навуковых устаноу акадэмii, 
укамплектавання ix сучаснымi электронна-вылiчальнымi машынамi, ма
лагабарытнай селекцыйнай тэхнiкай, забеспячэння доследнымi палямi 
i палiгонамi для адпрацоукi тэхналогiй вытворчасцi прадуrщыi i выпра
бавання новай тэхнiкi. 

Асобныя актуальныя праблемы былi прапанаваны прэзiдыумам для 
абмеркавання на навуковых сесiях i канферэнцыях акадэмii. · У снежнi 
1992 г. была праведзена навуковая сесiя Акадэмii аграрных навук, . пры
свечаная праблеме самазабеспячэння збожжам Рэспублiкi Беларусь. 
Па вынiках комплексных даследаванняу, праведзеных навуковымi уста
новамi у рамках праграмы «Агракомплекс», i шматгадовага вопыту 
працы калгасау i саугасау падрыхтавана канцэпцыя самазабеспячэння 
Рэспублiкi Беларусь збожжам, якая перададзена Мiнсельгасхарчу i 
Саумiну рэспублiкi для выкарыстання. У справаздачным перыядзе пра
ведзена навукова-практычная канферэнцыя ~<Перспектывы развiцця ме
ханiзацыi, электрыфiкацыi i аутаматызацыi тэхналагiчных працэсау у 
АПК Рэспублiкi Беларусь», канферэнцыя «Фармiраванне . навукоуца 
XXI стагоддзя» i iншыя мерапрыемствы. • . 

У вераснi 1992 г. пад эгiдай Еурапейскай эканамiчнай кaмicii ААН 
у Мiнску быу праведзены мiжнародны семiнар-·практыкум «Агратэхнiч
ныя споеабы паляпшэння забруджаных радыенуклiдамi земляу», на 
якiм разгледжаны праблемы выкарыстання забруджаных угоддзяу i 
атрыманне на ix_ прадукцыi з найменшай колькасцю радыенуклiдау. Па 
вынiках семiнару аргкамiтэтам бы)· падрыхтаваны тэхнiчны даклад па 
вядзеннi раслiнаводства на забруджаных тэрыторыях. ' 

Ва умовах перабудовы эканамiчных i палiтычных адносiн у 1992 г. 
працягвалася развiццё мiжнароднага супрацоунiцтва Акадэмii аграр
ных навук Рэспублiкi Беларусь з акадэмiямi i даследчымi цэнтрамi iн
шых краiн. У 1992 г. акадэмiяй заключаны дагаворы пра навукова-тэх
нiчнае супрацоунiцтва з Расiйскай акадэмiяй сельскагаспадарчых на
вук i Украiнскай акадэмiяй аграрных навук, а таксама падпiсаны дага
воры пра намеры па супрацоунiцтве з даследчымi цэнтрамi ЗША, ФРГ, 
Галандыi, Ютая, Польшчы, якiя прадугледжваюць правядзенне сумес
ных навуковых даследаванняу, канферэнцый, семiнарау, абмен iнфар
мацыяй, стварэнне сумесных прадпрыемствау, арганiзацыю камандзi
ровак i стажыровак. 

Усе члены Акадэмii аграрных навук у справаздачным перыядзе з'яу
лялiся кiраунiкамi падпраграм, асобных раздзелау рэспублiканскай на
вукова-тэхнiчнай праграмЬI «Агракомплекс», навуковых накiрункау раз
вiцця аграрнай навукi, 
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Акад;3мiк В. С. Антанюк ажьщцяуляу навуковае кiраунiцтва прабле-
. май «Бiятэхналогiя у жывёлагадоулi», акадэмiк В. Ф. Карлоускi- на
вуковы кiраунiк падпраграмы «Мелiярацыя», акадэмiк I .. С. Haropcкi
навуковы кiраунiк падпраграмы «Механiзацыя»; пад навуковым кiрау
нiцтвам акадэмiка С. I. Назарава ажыццяулялася распрацоука 
тэхналогii i камбiнаваных агрэгатау для вырошчвання збожжавых, 
кармавых, тэхнiчных i агароднiнных культур; пад навуковым кiраунiцт
вам акадэмiка В. Ф. Самереава выканана распрацоука метадалагiчных 
асноу экалагiзацыi i камп'ютэрызацыi аховы раслiн (падпраграма «Ахо
ва раслiю>); пад навуковым кiраунiцтвам акадэмiка В. П. Самсонава 
ажьщцяулялася распрацоука энергазберагальнай i экалагiчна б,яспеч
най тэхналогii вытворчасцi раслiнаводчай прадукцыi (падпраграма 
«Збожжа»); вырашэнне праблемы выкарыстання узнауляльных крынiц 
энергii .i тэорыi энергетычнага аналiзу ажыццяулялася пад навуковым 
краунiцтвам акадэмiка N1. М. Севярнёва; распрацоука эфектыуных ме
тадау вывучэння глебау, ацэнкi ix урадлiвасцi, якiя забясhечваюць ра
дыянальнае выкарыстанне глебавых рэсурсау i ахову ад разбурэнняу, 
праводзiлася пад навуковым кiраунiцтвам акадэмiка М. I. Смяяна; nад 
навуковым кiраунiцтвам акадэмiка С. Г. Скарапанава працягвалiся да
следаваннi па вырашэннi праблемы «Эвалюцыя урадлiвасцi мелкааб
ложных тарфянiкау Беларускага r:Iалесся». Члены-карэспандэнты ака
дэмii таксама з'яулялiся навуковымi кiраунiкамi падпраграм, ix раздзе-
лау i тэм. · 

У вынiку наву.l)овай дзейнасцi членау акадэмii i навуковых калекты
вау у 1992 г. выведзена 16 новых сартоу сельскагаспадарчых культур, 
8 новых высокапрадукцыйных парод жывёл i nтушкi, распрацавана i 
укаранёна 9 прагрэсiуных тэхналогiй вырошчвання збожжавых, карма
вых, тэхнiчных i агароднiнных культур, створана 12 адзiнак новых энер
газберагальных машын i агрэгатау для сельскагаспадарчай вытворчасцi. 

Вялiкую увагу у 1992 г. члены акадэмii надавалi пытанням падрых
то)ткi навуковых кадрау вышэйшай квалiфiкацыi . Пад ix непасрэдным 
навуковым кiраунiuтвам выкананы i абаронены у справаздачным перыя
дзе 4 доктарскiя i 14 ·кандыдацкiх дысертацый, у тым лiку I. С. Нагор
скi падрыхтавау ·двух дактароу i аднаго кандыдата навук, акадэмiк 
М. М. Севярнёу· _:_двух кандыдатау навук, член-карэспандэнт М. А. Ка
валёу- аднаго доктара i аднаго кандыдата навук, член-карэспандэнт 
1. П. Шыйко- аднаго доктара .i трох кандыдатау навук, член-карэсnан
дэнт В. Г. lванюк- двух кандыдатау навук, па адным кандыдаце на
вук падрыхтавалi акадэмiк В. П. Самсона)· i члены-карэспандэнты Л. С. 
Герасiмовiч, В. А. Шаршуноу i В. I. Шляхтуноу. , 

Пад навуковым кiраунiцтвам членау акадэмii · працягваюць пj:>ацу 
над дысертацыямi на атрыманне вучонай ступенi доктара навук 11 i кан
дыдата навук- 76 чалавек. У гэтым накiрунку актыуна працуюць ака
дэмiкi 1. С. Нагорскi, С. I. Назарау, В. П. Самсонау, М. 1. Смяян, члены
карэспандэнты I. М. Багдзевiч, Л. С. Герасiмовiч, С. I. Грыб, I. М. Кар
пуць, М. А. Кавалёу, В. А. Шаршуноу·, I. П. Шыйко. 

Значную увагу члены акадэмii надавалi пытанням публiкацыi наву
ковых прац, выдання манаграфiй i навучальных дапаможнiкау, прапа
гандзе навуковых дасягненняу. За справаздачны перыяд акадэмiк С. Г. 
Скарапанау апублiкавау больш за 14 артыкулау, зрабiу 6 дакладау на 
навуковых семiнарах, сустрэчах з маладымi навукоуцамi i спецыялiста
мi гасладарак галiны. Больш чым па сем артыкулау у навуковых часо
пiсах апублiкавалi акадэмiкi В. С. Антанюк, 1. С. Нагорскi, В. П. Сам
сона)', члены-карэспандэнты 1. М. Багдзевiч, 1. М. Карпуць, В. Г. Iва
нюк. 

Адн'осна падрыхтоукi манаграфiй i навучальных дапаможнiкау ci· 
туацыя складваецца наступным чынам: падрыхтава.лi да друку рукапi
сы кнiг i манаграфiй акадэмiкi С. 1. Назарау (дзве кнiгi агульным 
аб'ёмам 39,0 друк. арк.), М. М. Севярнёу (адна манаграфiя), В. Ф .. Са-
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мертау (адзiн метадалагiчны дапаможнiк); члены-карэспандэнты Л. С. 
Герасiмовiч (чатыры кнiгi у сааутарстве) , , С. 1. Грыб (аДна манаграфiя 
i адзiн дапаможнiк), В. 1. lванюк (адна кнiга), А. В. {\араткевiч (адзiн 
метадалагiчны дапаможнiк) 

1 
П. 1 .. Нiканчык (адна кнiга), В. А. Шар

шуноу (дзве кнiгi), 1. П. Шьlйко (адна кнiга). Усе члены акадэмii вьi· 
ступалi з дакладамi на канферэнцыях i сiмпозiумах, па рэспублiкан
скiм радыё i тэлебачаннi. 


