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«Ву чо ны — гэ та 
«штуч ны та вар», та му 
мы не збі ра ем ся ма са ва 
пры маць у на ву ку ўсіх 
ах вот ных», — та кую 
дум ку вы ка заў на 
прэс-кан фе рэн цыі з 
на го ды Дня бе ла рус кай 
на ву кі стар шы ня 
прэ зі ды у ма 
На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Ула дзі мір 
ГУ СА КОЎ.

ТОП-100 ДЛЯ 
ПРА МЫС ЛО ВАС ЦІ

На бор у ас пі ран ту ру і дак-
та ран ту ру ў ака дэ міі не змян-
ша ец ца. Ле тась, на прык лад, 
струк тур ныя пад раз дзя лен ні 
ака дэ міі па поў ні лі 323 ма-
ла дыя на ву коў цы. Мо ладзь 
да 29 га доў скла дае 21% ад 
агуль най коль кас ці на ву ко-
вых су пра цоў ні каў ака дэ міі. 
А ка лі ўзяць уз рост да 35 
га доў, то ліч ба бу дзе яшчэ 
боль шай — да 40%. Гэ та да-
стат ко ва вы со кія па каз чы кі, 
якія да зва ля юць за бяс пе чыць 
пе ра ем насць па ка лен няў і 
пра цяг ра бо ты вя ду чых на-
ву ко вых школ.

Што ты чыц ца па ме раў за-
роб каў, на якія мо гуць раз-
ліч ваць ма ла дыя су пра цоў ні-
кі ака дэ міі, то яны на ўпрост 
за ле жаць ад здоль нас цяў і 
сту пе ні ўдзе лу ма ла дых на-
ву коў цаў у роз ных на цы я-
наль ных і між на род ных пра-
ек тах і да га во рах. Ся рэд ні 
ж за ро бак на ву коў ца, які 
ро біць пер шыя кро кі, скла-
дае ка ля 2,5—3 міль ё наў 
руб лёў.

— Без умоў на, ма тэ ры яль-
ны склад нік — важ ны, але 
трэ ба ра зу мець, што ма тэ ры-
яль нае пры хо дзіць з ча сам. 
На ву ка — гэ та ўсё ж не сфе-
ра біз не су, а най перш сфе ра 
для рэа лі за цыі та лен ту і сва іх 
ідэй, — пад крэс ліў Ула дзі мір 
Гу са коў.

Стар шы ня Прэ зі ды у ма 
На цы я наль най ака дэ міі на-
вук упэў не ны, што на зы ваць 
на ву ку яр мом на шыі дзяр-
жа вы ня пра віль на, па коль кі 
до ля бюд жэт ных срод каў у 
агуль ным аб' ёме фі нан са-
ван ня ўста но вы скла дае ўся го 
25% і пра цяг вае ска ра чац ца. 
На ву ко выя да сле да ван ні фі-
нан су юц ца за кошт за клю ча-
ных да га во раў, у тым лі ку з 
за меж ны мі парт нё ра мі, дзя-
ку ю чы пры цяг нен ню гран таў 
і ін шых кры ніц.

На огул, бе ла рус кая на ву-
ка ўсё больш ін тэг ру ец ца ў 
эка но мі ку. На пры кан цы мі-
ну ла га го да ў Ака дэ міі на вук 
вы зна чы лі ТОП-10 вы ні каў за 
2014 год у га лі не фун да мен-
таль ных і пры клад ных да сле-
да ван няў. А ця пер у ака дэ міі 
фар мі ру юць ТОП-100 іна ва-
цый ных рас пра цо вак для пра-
мыс ло вас ці. Ле тась у Ака дэ міі 
на вук бы ло ад кры та 10 но вых 
цэнт раў і вы твор час цяў для 
ства рэн ня іна ва цый най пра-
дук цыі. Яшчэ ка ля дзе ся ці бу-
дуць ад кры ты ў 2015 го дзе.

СТАР ТАП-ТУР 
АД «СКОЛ КА ВА»
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 
рас ка заў, што сён ня ў кра і не 
вы кон ва юц ца 23 дзяр жаў-
ныя на ву ко ва-тэх ніч ныя пра-
гра мы. У іх рам ках з па чат-
ку пя ці год кі (гэ та зна чыць, 
з 2011 го да) ство ра на 413 
най мен няў ма шын, аб ста ля-
ван ня, пры бо раў; 324 най мен-
ні ма тэ ры я лаў і рэ чы ваў, ін-
стру мен таў, дэ та ляў ма шын; 
282 тэх на ла гіч ныя пра цэ сы; 
225 аў та ма ты за ва ных сіс тэм і 

комп лек саў; 696 га тун каў рас-
лін і па род жы вёл. Атры ма на 
544 па тэн ты і па да дзе на 612 
за явак на па тэнт.

Аляк сандр Шу мі лін па-
ве да міў, што ра сій скі фонд 
«Скол ка ва» пра вя дзе ў са-
ка ві ку ў Мін ску стар тап-тур. 
Гэ та вы дат ная маг чы масць 
для ма ла дых на ву коў цаў 
прад ста віць свае іна ва цый-
ныя пра ек ты. «Да нас пры-
едуць экс пер ты, якія змо гуць 
не толь кі аца ніць і вы браць 
най больш перс пек тыў ныя 
праекты, але і рас тлу ма чаць, 
як трэ ба пра соў ваць сваю 
рас пра цоў ку. Мы за пла на-
ва лі шэ раг лек цый і кан суль-
та цый, пла ну юц ца на ват ін-
ды ві ду аль ныя кан суль та цыі 
з аў та ра мі тых пра ек таў, якія 
най больш за ці ка вяць экс пер-
таў», — рас тлу ма чыў ён.

Ад бе ла рус ка га бо ку ад-
каз ным за пра вя дзен не стар-
тап-ту ра бу дзе Бе ла рус кі іна-
ва цый ны фонд. Удзел у ім 
возь муць фі на ліс ты кон кур-
саў ма ла дзёж ных іна ва цый-
ных пра ек таў «100 ідэй для 
Бе ла ру сі», На цы я наль най 
ака дэ міі на вук, Мі ніс тэр ства 
пра мыс ло вас ці.

Так са ма пе ра мож цы і фі-
на ліс ты рэс пуб лі кан ска га 
ма ла дзёж на га кон кур су «100 
ідэй для Бе ла ру сі» і ін шых 
кон кур саў змо гуць пры няць 
удзел у лет няй шко ле «Скол-
ка ва». Гэ та ме ра пры ем ства 
пра ду гледж вае ўдзел у се рыі 
на ву чаль ных се мі на раў, якія 
фонд пра во дзіць з пры цяг-
нен нем вя ду чых за меж ных і 
ра сій скіх спе цы я ліс таў у га-
лі не іна ва цый най дзей нас-
ці. Пла ну ец ца, што ў лет няй 
шко ле паў дзель ні ча юць да 30 
прад стаў ні коў ад Бе ла ру сі.

ВЫ РАС ЦІЦЬ 
БУ ДУ ЧА ГА 
НЬЮ ТА НА

Мі ністр аду ка цыі Мі ха іл 
ЖУ РАЎ КОЎ па ве да міў, што 
сё ле та Дні бе ла рус кай на-

ву кі пра хо дзяць пад дэ ві зам 
«Мо ладзь. На ву ка. Іна ва цыі». 
Па яго сло вах, ва ўсім све це 
аду ка цыя і на ву ка з'яў ля юц-
ца га лоў ны мі стра тэ гіч ны мі 
рэ сур са мі раз віц ця. Та му ў 
гэ тых умо вах уз рас тае ро ля 
ўні вер сі тэ таў і ўні вер сі тэц кай 
на ву кі.

Мі ністр пад крэс ліў, што 
іна ва цыі, крэ а тыў, по шук 
но ва га там, дзе, зда ва ла ся 
б, ужо ўсё вя до ма і ад кры-
та, — прэ ра га ты ва ма ла дых 
і энер гіч ных, тых, хто пра гне 
ад крыц цяў і га то вы да іх. З 
кож ным го дам ці ка васць сту-
дэнц кай мо ла дзі да за ня ткаў 
на ву ко вай дзей нас цю рас це. 
На прык лад, у ас пі ран ту ры 
сіс тэ мы Мі на ду ка цыі пра хо-
дзяць пад рых тоў ку 2769 бу ду-
чых Нью та наў, Эй нштэй наў і 
Ал фё ра вых, а ў дак та ран ту ры 
ву чац ца 108 на ву коў цаў. Але 
бу ду чы ву чо ны фар мі ру ец ца 
яшчэ ў сту дэнц кія га ды.

Каб ак ты ві за ваць да след-
чую пра цу сту дэн таў, Мі ніс-
тэр ства аду ка цыі што год пра-
во дзіць сярод іх Рэс пуб лі кан-
скі кон курс на ву ко вых ра бот. 
Най важ ней шым па тра ба ван-

нем да на ву ко ва га да сле да-
ван ня з'яў ля ец ца атры ман не 
но вых ве даў і на ву ко вых вы-
ні каў, якія га ран ту юць маг чы-
масць іх прак тыч на га пры мя-
нен ня ў роз ных га лі нах эка-
но мі кі і са цы яль най сфе ры. 
Та кія ж умо вы прад' яў ля юц ца 
і да сту дэнц кай на ву кі.

У XX Рэс пуб лі кан скім 
кон кур се на ву ко вых ра бот 
пры ня лі ўдзел сту дэн ты і вы-
пуск ні кі 58 уста ноў вы шэй-
шай аду ка цыі і фі лі ялаў, у 
кон кур се ўдзель ні ча лі 3834 
на ву ко выя пра цы. Ся род аў-
та раў ра бот бы лі сту дэн ты 
ўсіх кур саў. Свае ра бо ты на 
кон курс за яў ля юць на ват пер-

ша курс ні кі (апош ні раз іх бы-
ло 9 ча ла век). Але больш за 
тра ці ну аў та раў (38%) скла да-
юць вы пуск ні кі.

Мі ха іл Жу раў коў за пэў ніў, 
што на ву ко ва-тэх ніч ныя рас-
пра цоў кі і іна ва цый ная пра-
дук цыя ВНУ за па тра ба ва ны 
на між на род ных рын ках. Най-
боль шым по пы там ка рыс та-
юц ца на ву ко выя рас пра цоў-
кі ў га лі не на на тэх на ло гій і 
но вых ма тэ ры я лаў, ра дыё-
элект ро ні кі, ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій, тэ ле ка му ні ка цый, 
ла зер ных тэх на ло гій, энер га- і 
рэ сур саз бе ра жэн ня, ме ды цы-
ны і ахо вы зда роўя, ме та лур-
гіі, бу даў ніц тва і лёг кай пра-
мыс ло вас ці.

У сіс тэ ме Мі на ду ка цыі 
функ цы я ну юць 4 тэх на пар кі, 
якія атры ма лі ў Дзяр жаў ным 
ка мі тэ це па на ву цы і тэх на-
ло гі ях ста тус суб' ек таў іна ва-
цый най інф ра струк ту ры.

У 2014 го дзе да ход бе-
ла рус кіх ВНУ ад рэа лі за цыі 
сва ёй на ву ко ва-тэх ніч най 
пра дук цыі на знеш ніх рын ках 
склаў ка ля $7 млн.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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НА ВУ КА — НЕ ЯР МО НА ШЫІ ДЗЯР ЖА ВЫ

Пе ра мож цы і фі на ліс ты 
рэс пуб лі кан ска га 
ма ла дзёж на га кон кур су 
«100 ідэй для Бе ла ру сі» 
і ін шых кон кур саў 
змо гуць пры няць 
удзел у лет няй шко ле 
«Скол ка ва». 

Іна ва цыі, крэ а тыў, 
по шук но ва га там, 
дзе, зда ва ла ся б, 
ужо ўсё вя до ма 
і ад кры та, — 
прэ ра га ты ва ма ла дых 
і энер гіч ных, тых, 
хто пра гне ад крыц цяў 
і га то вы да іх. 

Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю 
Гро дзен скай воб лас ці 
па ці ка віў ся, на коль кі эфек тыў на 
вы ка рыс тоў ва юц ца бюд жэт ныя срод кі 
на рэа лі за цыю бу даў ні чых пра ек таў.

НЕ ПА ТРЭБ НЫЯ ПРА ЕК ТЫ
Вы свет лі ла ся, што фі нан са выя і гас па-

дар чыя служ бы пра ве ра ных рай вы кан ка маў 
не ва ло да юць на ват звест ка мі аб коль кас-
ці на кі ра ва ных на гэ тыя мэ ты гро шай. Хоць 
за тра ты вель мі знач ныя. За 2012-2013 га ды 
толь кі ін сты тут «Грод наг ра ма дзянп ра ект» за 
кошт бюд жэ ту вы ка наў пра ект ных ра бот на 
агуль ную су му 133,1 міль яр да руб лёў — гэ та 
89% ад агуль на га аб' ёму вы руч кі, атры ма най 
пра ект най ар га ні за цы яй. Пры гэ тым у кож ным 
з пра ве ра ных ра ё наў вы яў ле ны фак ты, ка лі па 
ра шэн нях мяс цо вых ор га наў ула ды пра ек ты 
рас пра цоў ва юц ца і аплач ва юц ца, але ў да лей-
шым за ста юц ца не за па тра ба ва ны мі.

На прык лад, Аст ра вец кі рай вы кан кам у 
2008 го дзе вы ра шыў па бу да ваць у вёс цы 
Тра ке ні кі шко лу на 200 мес цаў і не вя лі кую 
лаз ню. З ра ён на га бюд жэ ту раз лі чы лі ся за 
рас пра цоў ку пра ект на-каш та рыс най да ку-
мен та цыі, геа дэз іч ныя і вы шу каль ныя ра бо ты 
(107,8 міль ё на руб лёў). А ўжо ў са ка ві ку 2009 
го да пры ня лі ра шэн не... аб не мэ та згод нас ці 
бу даў ніц тва шко лы, бо не ма юць у ёй па трэ бы 

ў блі жэй шай перс пек ты ве. Што ты чыц ца лаз ні, 
то за два га ды з аб лас но га і ра ён на га бюд жэ-
таў на яе ўзвя дзен не за тра ці лі 176,6 міль ё на 
руб лёў. Ад нак у лі пе ні 2009-га бу даў ніц тва 
спы ні лі, аб' ект у экс плу а та цыю не ўве дзе ны.

Аль бо та кі факт. У 2011 го дзе, згод на з 
ра шэн нем Смар гон ска га рай вы кан ка ма, рас-
пра ца ва лі пра ек ты на тры ад на ква тэр ныя жы-
лыя да мы ў вёс цы Вой стам, сет кі элект ра- і 
во да за бес пя чэн ня, аб' ек ты транс парт най інф-
ра струк ту ры. Ра ён ны бюд жэт за тра ціў на гэ та 
больш за 10 міль ё наў руб лёў. А по тым пра ект-
ная да ку мен та цыя ака за ла ся... не па трэб най, 
бо ў су вя зі з аб' яд нан нем сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цый бу да ваць гэ тыя да мы ўжо не пла-
ну ец ца. Нель га бы ло прад ба чыць?

У Ашмян скім ра ё не да ця пе раш ня га ча су 
не за дзей ні ча ны пра ект «Доб ра ўпа рад ка ван-
не на бя рэж най ра кі Ашмян ка» (кошт да ку-
мен та цыі па да га во ры — 153,3 млн руб., за 
якую ў 2008 го дзе за пла ці лі з бюд жэ ту 25 млн 
руб.) А ў Во ра наў скім ра ё не па куль за ста ец ца 
не за па тра ба ва най пра ект ная да ку мен та цыя 
(рас пра ца ва на ў 2012 го дзе) на бу даў ніц тва 
во да пра вод ных се так у аг ра га рад ках Па га-
род на, Во ра наў ка і Тра ке лі. Не эфек тыў на вы-
ка ры ста на 130,8 міль ё на руб лёў бюд жэт ных 
гро шай.

Ад сут насць на леж на га кант ро лю за пад-
рых тоў кай пра ект на-каш та рыс ных да ку мен-
таў вя дзе да та го, што бу даў ні ча-ман таж ныя 

ра бо ты ў поў ным аб' ёме не вы кон ва юц ца. Пры 
гэ тым не пра ду гле джа ныя пра ек там да дат ко-
выя ра бо ты ў шэ ра гу вы пад каў у ра зы пе ра-
вы ша юць уз ро вень, які вы зна ча ны за ка на даў-
ствам (10%). Гэ та свед чыць пра ніз кую якасць 
пра ек та ван ня і, зноў жа, вя дзе да да дат ко ва га 
рас хо да ван ня дзяр жаў ных срод каў.

Акра мя та го, пра вер кай ін сты ту та «Грод-
наг ра ма дзянп ра ект» вы яў ле ны фак ты ўклю-
чэн ня ў пра ект ную да ку мен та цыю за вы ша ных 
аб' ёмаў бу даў ні ча-ман таж ных ра бот і кош ту 
ма тэ ры я лаў. Толь кі па вы ні ках апош ніх пра-
ве рак пра ду хі ле на за ліш няе рас хо да ван не 
1693,5 млн руб. бюд жэт ных срод каў і 617,6 
млн руб. — крэ дыт ных срод каў на бу даў ніц-
тва жыл ля.

АД РА МАН ТА ВА ЛІ І... ЗА КРЫ ЛІ
Не ра цы я наль ныя за тра ты зда ра юц ца і 

та ды, ка лі не ўліч ва юц ца рэ аль ныя перс пек-
ты вы на се ле ных пунк таў. Як гэ та ад бы ло ся, 
на прык лад, у Лід скім ра ё не з пра ек там бу даў-
ніц тва аг ра га рад ка ў вёс цы Гол да ва. Ра монт 
бу дын ка ся рэд няй шко лы — дзі ця ча га са да 
ў 2010 го дзе каш та ваў бюд жэ ту больш за 1 
міль ярд руб лёў. Пры гэ тым у той год аду ка-
цый ную ўста но ву пло шчай 1755 квад рат ных 
мет раў, раз лі ча ную на 320 вы ха ван цаў, на вед-
ваў толь кі 41 — са шта там пе да га гіч на га і аб-
слу го ва га пер са на лу ў скла дзе 32-х ча ла век. 

У 2012-2013 га дах коль касць вуч няў змен-
шы ла ся да 31, а ле тась шко лу-сад за кры лі. 
Дзе ці ву чац ца ў су сед няй вёс цы Хо да раў цы, 
ку ды ар га ні за ва лі пад воз. А ад ра ман та ва ны 
бу ды нак пус туе, і на ват ёсць фак ты яго не аб-
грун та ва на га раз укам плек та ван ня.

Вы яў ле ны так са ма вы пад кі вы ба ру пра-
ект ных ар га ні за цый з па ру шэн нем за ка на-
даў ства. На прык лад, пра вя лі пад рад ныя тар гі 
на вы бар пра ек ці роў шчы ка мі ні-ЦЭЦ ка цель ні 
№ 1 Смар гон ска га РУП ЖКГ. Ка мі сія пры-
зна ла пе ра мож цам ТАА «Тэх на Пра ек тІн вест» 
(г. Мінск). Пры гэ тым за плю шчы лі во чы на тое, 
што пе ра мож ца не па даў у кон курс най да ку-
мен та цыі звест кі, якія б да лі поў ную ацэн ку яго 
пла це жаз доль нас ці. На рас пра цоў ку пра ек та 
пе ра лі чы лі аванс у су ме 150 міль ё наў руб лёў. 
Ад нак сва іх аба вя за цель стваў пра ект ная ар-
га ні за цыя не вы ка на ла, а по тым яна бы ла 
пры зна на лжэ прад пры маль ніц кай струк ту рай 
і ў да чы нен ні яе служ бо вых асоб за вя лі кры-
мі наль ную спра ву.

Ка ле гія Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю 
Гро дзен скай воб лас ці да ла да ру чэн ні ўста ра-
ніць вы яў ле ныя па ру шэн ні. Вы ка наў чыя ка мі-
тэ ты па він ны вы зна чыц ца, на коль кі мэ та згод-
на да лей шая рэа лі за цыя пра ек таў і ра бот за 
кошт бюд жэт ных срод каў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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ГРО ШЫ НА ВЕ ЦЕР
Бюд жэт ныя срод кі за тра ча ны. А эфект?


