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ВЕТЭРЫНАРНАЯ НАВУКА- ВЫТВОРЧАСЦI

Вялiкiя праблемы стаяць перад ~учонымi НДI i ВНУ . па развiццi
жывёлагадо)·лi, яе селекцыi, кармленнi, тэхналоrii утрымання i ветэры
нарнага забеспячэння. Асноунымi задачамi у галiне ветэрынарнай наву
кi з"яулялася вывучэнне фундаментальных механiзмау развiцця розных
вiдау паталогii, стварэнне новых экалагiчна бяспечных д'ыягнастычных,
лекавых i прафiлактычных прэпаратау, якiя могуць павысiць захаваль 
насць жыв~л i палепшьщь якасць жывёлагадоучай прадукцыi.
Нягледзячы на сцiплае фiнансаванне ветэрынарнай навукi, прароб
лена значная праuа па яе галоуных накiрунках. П~уны уклад у развiццё
ветэрьшарнай навукi унеслi i вучоныя Вiцебскага ветэрынарнага iнсты
тута. Яны стварылi тры новыя лекава-прафiлактычныя прэпараты i пад-
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рыхтавалi для вытворчага выпрабавання 16 узорау новых прэпаратау
для дыягнастычньrх i лекава-прафiлактычных мэтау. Вучонымi iнстытута
выдадзена пяць кнiг i апублiкавана больш за 200 навуковых артыкулау,
падрЬiхтавана . Беларуекая ветэрынарная энцыклапедыя·, тры манагра
фii па новых навуковых накiрунках, чатыры падручнiкi i навучальныя

_

дапаможнiкi.

Улiчваючы высокую патрэбу практычнай ветэрынарыi у дыягнастьiч

ных, лекава-прафiлактычных прэпаратах i бiялагiчна актыуных рэчывах
секцыяй ветэрынарнай медьщыны сумесна з Галоуным упрауленнем ветэ. рынарыi распрацавана праграма вытворчасцi новых бiяпрэпаратау i ле

кавых сродкау на Вiцебскай бiяфабрыцы. Калi гэтая праграма
прафiнансавана, забяспечанасць жывёлагадоулi бiяпрэпаратамi

будзе
пуык

метна узрасце.
У сучасны момант

секцыяй
ветэрынарнай
медыцыны,
вучонымi
БелНДIЭВ, Вiцебскага ветэрынарнага iнстытута сумесна з Галоуным
упрауленнем ветэрынарыi

i

ветэрынарнай асацыяцыяй распрацоуваецца

«Канцэпцыя раз~_iцця ветэ.J.?ынарыi у Рэспублiцы Бе;;арусь», якая уклю
чае· l) распрацоуку пр а~ а закону а б ветэрынарнаи медыцыне; 2) вы
значэнне прыярытэтных накiрунка:У· у ветэрынарнай навуцы i комплекс
нае вырашэнне навуковых праграм; 3) падрыхтоуку навукова-педагагiч
ных кадрау i спецыялiстау ветэрынарнай медыцыны, здольных вырашаць
навуковыя i практычныя задачы па ахове здароуя жывёл i людзей.

Поспехi маглi быць i больш значнымi, калi б Акадэмiя аграрных на
вук i Гало)тнае упрауленне аграрнай адукацыi знайшлi больш сродкау
для фiнансавання не толькi мэтавых конкурсных праграм, але i пошу
кавых, тэарэтычных i фундаментальных даследаванняу
па ас:ноуных
накiрунках ветэрынарнай навукi. Для развiцця гэтых накiрункау неаб
ходна таксама мэтанакiраваная падрыхтоука маладой навуковай змены,
набыццё сучаснага нануковага абсталявання, адкрьщцё навуковых лаба
раторый пры вядучых кафедрах. Адначасова трэба прадугледзець i фi
нансаванне навукова-даследчай работы студэнтау. Без развiцця студэнц
кай навукi немагчыма падрыхтоука высокаквалiфiкаваных спецыялiстау
i навукова-педагагiчных кадрау. Толькi развiваючы усе вiды навуковых
. даследаванняу, можна мэтанакiравана рыхтаваць 'trаладую навуковую
змену, далучыць студэнтау да навуковых даследаванняу, павышаць на
вуковую квалiфiкацыю выкладчыкау ВНУ i навуковых супрацоунiкау
НДI, развiваць новыя навуко&ыя накiрункi, укараняць навуковыя рас
працоукi у вытворчасць 1 !fавучальны працэс.
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