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Пры знан неПры знан не  

ХТО ЁН, 
ВУ ЧО НЫ ГО ДА?

Зван не «Ву чо ны го да НАН Бе ла ру сі — 2017» пры свое на 
ге не раль на му ды рэк та ру Дзяр жаў на га на ву ко ва-
вы твор ча га аб' яд нан ня «Хі міч ны сін тэз і бія тэх на ло гіі», 
ды рэк та ру Ін сты ту та мік ра бія ло гіі НАН Бе ла ру сі Эмі ліі 
КА ЛА МІ ЕЦ. Та кое ра шэн не пры ня та Бю ро Прэ зі ды у ма 
НАН Бе ла ру сі.

Эмі лія Ка ла мі ец — вя до мы 
ву чо ны ў га лі не мік ра бія ло гіі і 
бія тэх на ло гій, член-ка рэс пан-
дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар 
бія ла гіч ных на вук, за слу жа ны 
дзе яч на ву кі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь. Ме на ві та яна сфар-
мі ра ва ла і ак тыў на раз ві вае 
ай чын ную на ву ко вую шко лу 
па вы ву чэн ні бія ге не зу бія-
ла гіч на ак тыў ных злу чэн няў 
з ан ты мік роб ным дзе ян нем 
і ства рэн ні бія ла гіч ных срод-
каў аба ро ны рас лін і жы вёл. 
Важ нымі вы ні камі яе на ву ко-
вай дзей нас ці ста лі ства рэн не 
ка лек цыі пра мыс ло ва каш тоў ных мік ра ар га ніз маў, перс-
пек тыў ных для рас пра цоў кі бія пес ты цы даў, пра бі ё ты каў, 
кар ма вых да ба вак і рас пра цоў ка ары гі наль ных тэх на ло гій 
ства рэн ня бія прэ па ра таў.

Па іні цы я ты ве Эмі ліі Ка ла мі ец на ба зе Ін сты ту та мік ра бія-
ло гіі НАН Бе ла ру сі ство ра ны цэнтр ана лі тыч ных і ген на-ін жы-
нер ных да сле да ван няў, до след на-пра мыс ло вая вы твор часць 
мік роб ных прэ па ра таў, ла ба ра тор на-экс пе ры мен таль ны 
ўчас так па вы лу чэн ні і ачыст цы лак та фе ры ну, тэх на ла гіч ная 
лі нія па вы твор час ці фер мен таў для бія сін тэ зу ле ка вых суб-
стан цый, за вяр ша ец ца бу даў ніц тва на ву ко ва-вы твор ча га 
цэнт ра бія тэх на ло гій па вы пус ку су хіх фор маў бія прэ па ра таў 
з вы со кім экс парт ным па тэн цы я лам.

Пры не па срэд ным удзе ле ву чо на га бы лі рас пра ца ва ны 
Кан цэп цыя раз віц ця фар ма цэў тыч най і бія тэх на ла гіч най 
пра мыс ло вас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 2011—2015 га ды 
і на пе ры яд да 2020 го да, а так са ма План раз віц ця бія-
тэх на ла гіч най га лі ны на 2012—2015 га ды і на пе ры яд да 
2020 го да.

Эмі лія Ка ла мі ец — аў тар больш як 460 на ву ко вых прац і 
22 па тэн таў на вы на ход ніц твы. Усе на ву ко ва-тэх ніч ныя рас-
пра цоў кі, вы ка на ныя пад яе кі раў ніц твам і пры не па срэд ным 
удзе ле, ука ра нё ныя ў вы твор часць і за па тра ба ва ныя не толь-
кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, але і па-за яе ме жа мі.

З 2018 го да кон курс «Ву чо ны го да На цы я наль най ака-
дэ міі на вук Бе ла ру сі» бу дзе пра во дзіц ца што год. Яго 
мэ та — за ах воч ван не най больш эфек тыў на пра цу ю чых 
ву чо ных, азна ям лен не гра мад скас ці з да сяг нен ня мі на-
ву кі і ўма ца ван не імі джу На цы я наль най ака дэ міі на вук. 
Зван не «Ву чо ны го да» бу дзе пры су джац ца што год на пя-
рэ дад ні свят ка ван ня Дня бе ла рус кай на ву кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



ЗА МЕ НА КУ ХОН НАЙ СО ЛІ
Фі та соль, рас пра ца ва ная ў БДУ, 
пры зна на «Леп шым та ва рам Бе ла ру сі 
ў 2017 го дзе»

Кон курс «Леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь» ар га ні зу ец ца 

па іні цы я ты ве Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

па стан дар ты за цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, а так са ма мінск ага 

і аб лас ных вы ка наў чых ка мі тэ таў. 

Пра во дзіц ца ён з 2002 го да. 

Пры пад вя дзен ні вы ні каў 

рэс пуб лі кан ская кон курс ная ка мі сія 

ўліч вае вод гу кі спа жыў цоў, якія 

па сту пі лі ў да чы нен ні да ар га ні за цый-

фі на ліс таў, іх пра дук цыі і па слуг.

Фі та соль ды е тыч най се рыі «Уні вер сум» з 
па ні жа ным утры ман нем хло рыс та га на трыю, 
якую рас пра ца ва лі на ўні тар ным прад пры ем-
стве «Уні тэхп рам БДУ», пе ра маг ла ў на мі-
на цыі «Хар чо выя та ва ры». Так са ма рас пра-
цоў цы ву чо ных БДУ быў пры су джа ны ста тус 
«На він ка го да».

Хар чо выя ды е тыч ныя пра фі лак тыч ныя фі-
та со лі з па ні жа ным утры ман нем хло рыс та га 
на трыю се рыі «Уні вер сум» пры зна ча ныя для 
за ме ны ку хон най со лі ў ра цы ё не ча ла ве ка. 
Яны вы пус ка юц ца ў ча ты рох ва ры ян тах: «Уні-
вер сум То нус», «Уні вер сум Аро ма», «Уні вер-
сум Энер га» і «Уні вер сум Плюс». Уяў ля юць 
са бой сып кія су ме сі хар чо вай со лі, хло рыс та-
га ка лію, спе цый, га род ні ны, вост ра дух мя ных 
траў, якія па вы ша юць па рог сма ка вай ад-

чу валь нас ці, амі на кіс лот і ві та мі на па доб ных 
рэ чы ваў.

Су ме сі за бяс печ ва юць зні жэн не до лі 
ку хон най со лі ў ежы да 30 %, а пры змян-
шэн ні спа жы ван ня со лі зні жа ец ца ры зы ка 
раз віц ця ар тэ рыя льнай гі пер тэн зіі і ін шых 
хва роб сіс тэ мы кро ва зва ро ту. Зба лан са ва-
ны пра дукт прай шоў клі ніч ныя вы пра ба ван ні 
ў РНПЦ «Кар дыя ло гія», дзе бы ла да ка за на 
эфек тыў насць зні жэн ня са ля вой за леж нас ці 
ча ла ве ка.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КІ ЛА МЕТ РЫ 
«ЗЯ ЛЁ НЫХ АР ТЭ РЫЙ»

Больш за ты ся чу кі ла мет раў да рог 

па бу да ва лі ў Мін ляс га се за апош нія 

дзе сяць га доў.

Бу даў ніц тва ле са гас па дар чых да рог за-
ста ец ца ад ной з га лоў ных за дач у мі ніс тэр-
стве. Толь кі ле тась у ляс ным фон дзе бы лі 
па бу да ва ны і ўве дзе ны ў экс плу а та цыю 
16 но вых аб' ек таў пра цяг лас цю больш за сто 
кі ла мет раў.

Уся го ж з 2007 го да ў ляс ным фон дзе 
Мін ляс га са бы ло ўве дзе на ў экс плу а та цыю 
1021,856 кі ла мет ра ляс ных да рог, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе ве дам ства. Бу даў ніц тва но вых 
аб' ек таў да зва ляе най перш па вя лі чыць асва-
ен не цяж ка да ступ най раз лі ко вай ле са се кі. 
Апроч та го, з іх да па мо гай за бяс печ ва ец ца 
свое ча со вае пра вя дзен не ле са ад наў лен чых 
ра бот і ме ра пры ем стваў па ба раць бе з хва-
ро ба мі і шкод ні ка мі ле су, лік ві да цыі ляс ных 
па жа раў.

Ра бо та па па шы рэн ні да рож най сет кі ў 
сіс тэ ме Мін ляс га са бу дзе пра цяг ну та. Сё-
ле та за пла на ва ны ўвод 101,613 кі ла мет ра, 
а ўся го да кан ца пя ці год кі, згод на з за цвер-
джа най пра гра май «Бе ла рус кі лес», пач-
нуць экс плу а та вац ца 500 кі ла мет раў но вых 
да рог.

У рам ках вы ка нан ня па пя рэд няй пра гра -
мы бу даў ніц тва ле са гас па дар чых да рог
на 2011—2015 га ды ў сіс тэ ме Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі па бу да ва на і ўве дзе на ў 
экс плу а та цыю 570,1 кі ла мет ра да рог. Гэ та 
ад бі ла ся на аб' ёмах на рых тоў кі драў ні ны: ка-
лі ў 2010 го дзе ў кра і не бы ло на рых та ва на 
15,5 міль ё на ку ба мет раў, дык ле тась — ужо 
22,5 міль ё на ку ба мет раў.

БЕ ЛА РУ САК 
НА ВУ ЧАЦЬ ПРА ЦА ВАЦЬ 
НА ХАР ВЕС ТА РАХ 
І ФАР ВАР ДА РАХ

Пра гэ та па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве 

ляс ной гас па дар кі. На бор 

экс пе ры мен таль най жа но чай 

гру пы па пад рых тоў цы ма шы ніс таў 

шмат апе ра цый ных ле са на рых тоў чых 

ма шын (хар вес та раў і фар вар да раў) 

пра во дзіць ця пер Рэс пуб лі кан скі 

цэнтр па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 

кі ру ю чых ра бот ні каў і спе цы я ліс таў 

ляс ной гас па дар кі.

Для та го каб па поў ніць шэ ра гі на ву чэн-
цаў, дзяў ча там не аб ход на мець па свед чан не 

трак та рыс та-ма шы ніс та з ад зна кай аб да-
зво ле кі ра ваць трак та ра мі і ма шы на мі ка тэ-
го рыі «В», а так са ма ме ды цын скую да вед ку 
ад па вед на га ўзо ру.

На ву чан не пач нец ца па ме ры кам плек-
та ван ня гру пы (мі ні мум 12 ча ла век) і бу дзе
пра хо дзіць на пра ця гу не каль кіх тыд няў. 
У пра гра ме кур саў пра ду гле джа на вы ву чэн не: 
устрой ства і пра ві лаў экс плу а та цыі шмат апе-
ра цый ных ле са на рых тоў чых ма шын; тэх на-
ло гій, пры ёмаў і ме та даў пра цы па на рых-
тоў цы і вы ваз цы драў ні ны; па тра ба ван няў 
тэх ні кі бяс пе кі пры іх экс плу а та цыі; куль ту ры 
вы твор час ці і інш.

Спе цы я ліс ты спа дзя юц ца на па спя хо вую 
рэа лі за цыю аду ка цый на-вы твор ча га пра ек та, 
па коль кі жан чы ны ад роз ні ва юц ца ад каз ным 
стаў лен нем да сва ёй пра фе сіі і ва ло да юць 
та кі мі якас ця мі, як уваж лі васць, аку рат насць 
і бе раж лі васць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Но вы тэх на парк «Ака дэм Тэх на-
г рад» пла ну ец ца ства рыць у На-
цы я наль най ака дэ міі на вук. Пра 
гэ та на прэс-кан фе рэн цыі з на го-

ды свят ка ван ня Дня бе ла рус кай 

на ву кі рас ка заў стар шы ня Прэ-

зі ды у ма НАН Бе ла ру сі акадэмік 

Ула дзі мір ГУ СА КОЎ.

«Ка лі «Бел Бія град» аб' яд ноў вае та-
кія кі рун кі, як бія тэх на ло гіі, ме ды цын-
скія тэх на ло гіі і на на тэх на ло гіі, то «Ака-
дэм Тэх наг рад» аб' яд нае ўсе кі рун кі тэх-
ніч на га і ін жы нер на га про фі лю і бу дзе 
зай мац ца ўка ра нен нем у вы твор часць 
най ноў шых рас пра цо вак па ін жы нер-
ных на ву ках», — рас тлу ма чыў ён.

Акра мя та го, Ака дэ мія на вук пла-
нуе сфар мі ра ваць топ-100 най леп шых 
рас пра цо вак Го да на ву кі для роз ных 
га лін эка но мі кі.

— У нас скла ла ся тра ды цыя пры 
пад вя дзен ні вы ні каў го да вы зна чаць 
топ-10 най больш знач ных на ву ко вых 
да сяг нен няў. На днях мы ўжо апуб лі ка-
ва лі топ-10 рас пра цо вак за 2017 год, 
а ця пер фар мі ру ем топ-100 па вы ні ках 
мі ну ла га го да для роз ных га лін эка но-
мі кі, — па ве да міў Ула дзі мір Гу са коў. — 
У топ-10 увай шлі рас пра цоў ка ма ла-
 га ба рыт на га ма біль на га су пер кам п'-
ю та ра для апра цоў кі вя лі кіх ма сі ваў 
да ных, уста наў лен не ма ле ку ляр на га 
ме ха ніз ма пад аў лен ня іму ні тэ ту ча ла-
ве ка мі ка бак тэ ры я мі ту бер ку лё зу з 
мэ тай ства рэн ня про ці ту бер ку лёз ных 
прэ па ра таў но ва га па ка лен ня, вы яў-
лен не но ва га ўні вер саль на га ін ды ка-
та ра ан ты ак сі дант на га па тэн цы я лу 
для ды яг нос ты кі ўстой лі вас ці ча ла-
ве ка да акіс ляль на га стрэ су, ме та да-
ло гія кан вер та ван ня элект рон на га ар-
фа гра фіч на га за пі су бе ла рус кіх слоў 
у фа не тыч най транс крып цыі і ства-
рэн не пер ша га поў на га бе ла рус ка га 
лінг віс тыч на га да вед ні ка, ад крыц цё 
на Па лес сі ўні каль ных для су свет най 
гіс та рыч най на ву кі сла вян скіх па се лі-
шчаў і г. д.

На пры кан цы мі ну ла га го да быў пад-
пі са ны Указ Прэ зі дэн та «Аб апла це 
пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных на ву ко-
вых ар га ні за цый». На дум ку кі раў ні ка 
Ака дэ міі на вук, гэ ты доў га ча ка ны да ку-

мент аба вяз ко ва па спры яе абу джэн ню 
на ву ко вай іні цы я ты вы.

— Ка лі ін сты тут за раб ляе срод-
кі, у тым лі ку за кошт про да жу сва-
ёй пра дук цыі, ён змо жа за ах воч ваць 
най леп шых ра бот ні каў, якія па ка за лі 
най больш вы со кія вы ні кі. За роб кі та-
кіх спе цы я ліс таў мо гуць уз рас ці ў два-
тры ра зы, — пад крэс ліў ён. — Указ 
па шы рае пра вы кі раў ні коў бюд жэт ных 
на ву ко вых ар га ні за цый у рэ гу ля ван-
ні ўзроў ню апла ты пра цы ра бот ні каў у 
за леж нас ці ад за дач, якія яны вы ра ша-
юць. У пры ват нас ці, бы ло зня тае аб ме-
жа ван не ў па ме ры 40 % фон ду зар пла-
ты і эка но міі срод каў, пра ду гле джа ных 
на апла ту пра цы, пры на кі ра ван ні іх 
на прэ мі ра ван не і ўста наў лен не сты му-
ля цый ных вы плат ра бот ні кам за кошт 
бюд жэт ных і па за бюд жэт ных срод каў. 
Мы па він ны раз ня воль ваць на ву ко вую 
пра цу і да ваць ву чо ным маг чы масць 
за раб ляць.

Стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

па на ву цы і тэх на ло гі ях Аляк сандр 

ШУ МІ ЛІН па ве да міў, што ў 2017 го-
дзе знач на ак ты ві за ва ла ся рэа лі за цыя 
пра ек таў Дзяр жаў най пра гра мы іна ва-
цый на га раз віц ця Бе ла ру сі. У вы ні ку па 
дзярж пра гра ме толь кі за мі ну лы год 
бы ло ство ра на ка ля 2 ты сяч вы со ка-
 пра дук цый ных пра цоў ных мес цаў і 
20 іна ва цый ных вы твор час цяў. На прык-
 лад, сфар мі ра ва ны іна ва цый на-пра-
мыс ло вы клас тар вы со кіх тэх на ло гій у 
га лі не скла да най ме ды цын скай тэх ні кі, 
сіс тэм за бес пя чэн ня бяс пе кі, ана лі тыч-
на га пры бо ра бу да ван ня. Акра мя та го, 
на ла джа на вы твор часць кам па зі цый-
ных ма тэ ры я лаў на ба зе ай чын ных тэр-
ма плас таў для эк стру зій на га 3D-дру ку, 
а так са ма вы твор часць цвёр дых ле-
ка вых фор маў і ле ка вых срод каў, якія 
змя шча юць бэ та-лак там ныя ан ты бі ё-
ты кі, на прад пры ем стве «Фарм тэх на-
ло гія». Да са мых знач ных па дзей вар та 
ад нес ці вы твор часць па збор цы лег-
ка вых аў та ма бі ляў на прад пры ем ства 
«Бел Джы». «За бя га ю чы на пе рад, ма гу 
ска заць, што мы ўжо пра пра цоў ва ем 
пы тан ні вы твор час ці элект ра транс пар-
ту, элект ра ма бі ляў, у тым лі ку на «Бел-
Джы». Гэ тыя рас пра цоў кі вя дуц ца як 
у На цы я наль най ака дэ міі на вук, так і 

не па срэд на з кі тай скі мі кам па ні я мі», — 
рас ка заў Аляк сандр Шу мі лін.

Ся род знач ных пра ек таў 2017 го-
да стар шы ня ДКНТ зга даў бія тэх на ла-
гіч ны комп лекс па мік ра кла наль ным 
раз мна жэн ні рас лін у Цэнт раль ным 
ба та ніч ным са дзе НАН Бе ла ру сі, но-
вы драж джа вы за вод у Слуц ку. На 
пра ект ныя ма гут нас ці вый шлі ле тась 
дзесяць іна ва цый ных вы твор час цяў.

— Як пра мыс ло васць не мо жа іс на-
ваць без на ву кі, так і на ву ка не мо жа 
раз ві вац ца без пра мыс ло вас ці, — упэў-
не ны на мес нік мі ніст ра пра мыс ло-
вас ці Сяр гей ГУНЬ КО. — На прад пры-
ем ствах ма шы на бу да ван ня, сель гас-
ма шы на бу да ван ня, стан ка бу да ван ня, 
оп ты ка- ме ха ніч най і элект ра тэх ніч най 
пра мыс ло вас ці, ме та лур гіі і аў та кам-
па не нтаў пра цуе шмат спе цы я ліс таў з 
ву чо ны мі сту пе ня мі — 60 кан ды да таў і
19 дак та роў на вук, тры чле ны-ка рэс пан-
дэн ты і адзін ака дэ мік На цы я наль най 
ака дэ міі на вук. Лі ней ка пра дук цыі, што 
тут вы раб ля ец ца, уклю чае дзя сят кі ты-
сяч най мен няў: ад мік ра схем і кла па наў 
сэр ца да са мых вя лі кіх у све це аў та ма-
бі ляў — кар' ер ных са ма зва лаў «БелАЗ» 
гру за па ды маль нас цю 450 тон.

На пра ця гу дзе ся ці га доў Мі ніс тэр-
ствам пра мыс ло вас ці фар мі ру ец ца 
«Між га лі но вы за дач нік», які ўтрым лі-
вае ак ту аль ныя пы тан ні тэх ніч на га і 
тэх на ла гіч на га ха рак та ру. Сён ня сфар-
мі ра ва ны шэ раг ак ту аль ных за дач, якія 
па тра бу юць да па мо гі з бо ку на ву кі.

Сяр гей Гунь ко па ве да міў, што ле-
тась удзель ная ва га іна ва цый най пра-
дук цыі скла ла ў агуль ным аб' ёме ад-
гру жа най пра дук цыі больш за 31 пра-
цэнт, а, на прык лад, на «Бе лА Зе» іна-
ва цый ная пра дук цыя скла дае больш як 
50 пра цэн таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.



ІНА ВА ЦЫЙ НЫ 
ПРА РЫЎ

З чым бе ла рус кія ву чо ныя прый шлі да Дня на ву кі?

Толь кі за мі ну лы год бы ло 
ство ра на ка ля 2 ты сяч 
вы со ка пра дук цый ных 
пра цоў ных мес цаў і 20 
іна ва цый ных вы твор час цяў.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ


