
кавай прадукцыі. Увядзеннс дзяржаўнай прыёмкі не павінна зводзіцца 
да ўтварэння дадатковаі а каптралюючага структурнага падраздзялення, 
а павінпа ўключаць у сябе і перабудову работы ўсіх вытворча-тэхнала-
гічных службаў, у псршую чаргу тых, якія забяспечваюць нарыхтоўку 
і захаванне выраблспай прадукцыі. 

Удакладмсііііс фупкцый структурных падраздзяленняў дзяржабл-
аграпромаў мсмаічыма без некаторага ўдакладнення самога палажэн-
ня аб дляржаблаі рапроме, у якім сказана, што дзяржаблаграпром 
«прамод.ііць работу па прыцягненню ў гаспадарчы абарот лішніх і ня-
пыкарыс і амых матэрыяльных каштоўнасцей і другаснай сыравіны на 
іі|)адпрысмстмах і ў арганізацыях, падначаленых дзяржаблаграпрому» 5

; 
Самраўды, мавошта прадпрыемствам III сферы АПК дабівацца эканоміі 
ма і «рыялыіых рэсурсаў, калі потым яна (эканомія) будзе знята. Нават 
псраход па ўтмарэнне фондаў матэрыяльнага заахвочвання ад валавога 
даходу ма адзінай для ўсіх гаспадарчых звенняў АПК методыцы не змо-
>ка ўл'ічыць усіх аб'ектыўных фактараў вытворчасці. Варта ўстанавіць 
плрлдак, калі самі гаспадарчыя падраздзяленні АПК будуць распара-
джлцца як матэрыяльнымі рэсурсамі, якія засталіся, так і астаткам пры-
бытку, што надасць гаспадарнікам упэўненасць, а прынцып самаакуп-
І І І ІСЦІ будзе падмацаваны рэальнымі кіраўніцкімі дзеяннямі. 

'І'акім чынам, удасканальванне кіраўніцкіх функцый дзяржаблагра-
промаў дазволіць вырашыць узнікшую супярэчнасць паміж арганіза-
цыіінай структурай кіравання дзяржаблаграпромаў і метадамі кіравання 
( I руктурнымі падраздзяленнямі для вырашэння задачы, пастаўленай 
ХХУіГз 'ездам КПСС аб развіцці вытворчасці, вырашэння сацыяльных 
пытанняў у асноўным за кошт уласных сродкаў. 

Інстытут эканомікі АН БССР 

5 Тнповое положенне о государетвенном агропромышленном комнтете автономной 
республпкн, автономного края , о б л а с т н / / Э к о н о м н к а сельского хозяйства. 1986. № 8. 
С. 91—92. 

Резюме 

Д а е т с я определенне понятнй «самофннанснрованне» н «самоокупаемость», теоре-
тнческн обосновываются новые экономнческне методы управлення хозяйственнымн 
звеньямн в снстеме агропромышленного комплекса. Предлагается новая органнзацнон-
ная структура управлення агропромышленным комплексом регнона. 

8шшпагу 

А сІеііпШоп оі Ше сопсерііопз «зеі і- і іпапсіпй» апй «зе і і - гераутеп і» із §іуеп. 
е с о п о т і с теіЬосІз оі т а п а ^ е т е п і оі е с о п о т і с Ііпкз іп іЬе з у з і е т оі ап а^гоіпсішігіа і 
с о т р і е х аге егошісіесЗ Шеогеіісаііу. А пе\\г ог^апіга і іоп зігцсіцге із ргорозей іог т а п а е е -
т е п і оі Ше а^гоігкіцзігіаі с о т р і е х о! іЬе гебіоп. 

В Е С Ц І А К А Д Э М І І НАВУК Б Е Л А Р У С К А Й С С Р № 6 1988 
С Е Р Ы Я ГРАМАДСКДХ НАВУК 

ГІСТОРЫЯ 

Г. У. КАРЗЕНКА, В. В. САФОНАВА 

УДЗЕЛ БССР У М І Ж Р Э С П У Б Л І К А Н С К Ш 
НАВУКОВЫМ СУПРАЦОУНІЦТВЕ (80-я гады) 

Камуністычная партыя разглядае кардынальнае паскарэнне навуко-
ва-тэхнічнага прагрэсу ў якасці карэннага пытання сваёй эканамічнай 
стратэгіі. Зыходзячы з гэтай устаноўкі XXVII з 'езд КГІСС па сутнасці 
распрацаваў новую буйнамаштабную праграму развіцця навукі і тэх-
нікі, н'амеціў канкрэтныя шляхі яе рэалізацыі. Гэта, у прыватнасці, ства-
рэнне і ўкараненне новай тэхнікі і тэхналогіі, якія забяспечваюць болын 
хуткі рост прадукцыйнасці працы, значнае павышэнне ўзроўню меха-
нізацыі і аўтаматызацыі вытворчых працэсаў, у тым ліку на базе пры-
мянення аўтаматычных маніпулятараў (робатаў) і электронных вылі-
чальных прыстасаванняў, павышэнне тэхнічнага ўзроўню і' якасці вы-
пускаемай прадукцыі, вырашэнне разнастайных праблем, звязаных 
з рэалізацыяй харчовай праграмы і г. д. Каб забяспечыць дынамічны 
і якасна новы рост сацыялістычнага грамадства, падкрэсліў М. С. Гар-
бачоў, неабходна «ажыццявіць глыбокія структурныя зрухі, дабіцца 
пералому ў паскарэнні навукова-тэхнічнага прагрэсу, правесці ў асноў-
ным перабудову гаспадарчага механізма і зрабіць, такім чынам, ра-
шаючы крок у пераводзе народнай гаспадаркі на рэльсы інтэнсіфіка-
ц ы і » 3 гэтым непасрэдна звязаны і далейшае тэарэтычпас асэнсаван-
не канцэпцыі паскарэння, і яе практычнае засваенне кожпым самсцкім 
чалавекам. 

Ахопліваючы шырокае кола эканамічных, арганізацыііііых, сацыяль-
ных праблем, галіну культуры і адукацыі, навукова-тэхнічны прагрэс 
выступае магутным паскаральнікам інтэрнацыяналізацыі савсцкага 
грамадства. Увесь комплекс грандыёзных задач, звязапых са стварэн-
нем камуністычнага грамадства, выклікае неабходнасць пастаяннага 
паглыблення, пашырэння мапггабаў і ўдасканалыіанмя супрацоўніцтва 
і ўзаемадапамогі народаў СССР у сферы нанукі. ІІлпышэшіс эфектыў-
насці, дзейснасці міжрэспублікапскіх сувязсіі набыіілс ўсс болыпае зна-
чэнне, як у плане іх эфсктыўнага творчагл ПрЫМЯНвННЯ, гак і мсраадо-
лення на практыцы інсрцыйпых, нсі лгыўмых л'яў і глідчнцын. Прыня-
тыя ў 80-я гады важцыя рлііг-ліні ма папышлііііо 'д|)сктыўнасці работы 
навукова-даследчых устапоў, якія дліычаць пытлнііяў стымулявання 
працы вучоных, новых форм у.іасмлдлсяііпя іілмукі і вытворчасці, ства-
раюць неабходныя эканамічпыя псрлдумопы для стклрэння дзейснага 
механізма творчай садружнасці. 

У выніку ажыццяўлсппя ў ССС.Р сацыялыіл-эканамічных пераўтва-
рэнняў, ажыццяўлення лепіпскаіі нацыянальнай палітыкі ў Беларускай 
ССР створаны магутны навукока-тэхнічны патэнцыял. Шырокае пашы-
рэнне атрымалі работы вучоных у радзо галін матэматыкі, фізікі, кван-
тавай электронікі, матэрыялазнаўства, біялогіі, селекцыі новых высока-
ўраджайных сартоў сельскагаспадарчых культур, медыцыны, мовазнаў-
ства і інш. Актуальнасць і высокі ўзровень праводзімых даследаванняў 

1 Г о р б а ч е в М. С. Октябрь н перестройка: революцня продолжается . М., 1987. 
С. 40. 
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фундаментальнага і прыкладнога характару вызначылі цікавасць да іх 
калег з брацкіх рэспублік, увагу беларускіх вучоных да вопыту выра-
шэпня аналаі ічпых праблсм павуковымі цэнтрамі саюзных рэспублік. 
Пашырэнню ўзасмацувязсй вучоных садзейнічаюць сумесная распра-
цоўка асобпых нануконых праблем, абмен вынікамі даследаванняў, вы-
творча-тэхпічпым ноііытам, падрыхтоўка і павышэнне кваліфікацыі 
кадраў, міжрэспубліканскія і рэспубліканскія з'езды, сімпозіумы, кан-
ферэпцыі, удзсл у рабоце праблемных навуковых саветаў і г. д. 

Сярод павукопа тэхнічных сувязей асаблівае месца займае супра-
цоўпіцтііл у ілліпс фундаментальных даследаванняў, што абумоўлена 
псрш іа ўсс прыматам фундаментальн-ай навукі ў агульнай сістэме на-
нуковагл ііа:шлппя. Дасягненні тэарэтычных даследаванняў у галіне 
Г І М І І Ч П Ы Х і прыродазнаўчых навук прадвызначаюць якасныя зрухі 
ў ефсры матэрыяльнай вытворчасці, аказваюць рашаючае ўздзеянне 
ІІа /іалсіііпы прагрэс навукі і тэхнікі, на ўвесь комплекс сацыяльных 
умоў жыцця грамадства. Акадэмія навук СССР, з'яўляючыся вышэй-
мілГі пануковай установай краіны, каардынуе работы па вядучых прабле-
мах нанукі, ажыццяўляе і развівае навуковыя сувязі з акадэміямі навук 
слюзпых рэспублік, галіновымі акадэміямі навук, навукова-даследчымі 
і пышэппіымі навучальнымі ўстановамі. Па раду важных напрамкаў 
панукі і тэхнікі ўстановы рэспублікі з'яўляюцца галаўнымі і каарды-
нуючымі, займаюць вядучае месца ў краіне. Гэта інстытуты матэма-
гыкі, <|)ізікі, цепла- і масаабмену, тэхнічнай кібернетыкі, геахіміі і геа-
фізікі, Фізіка-тэхнічны інстытут АН БССР, НДІ эпідэміялогіі і мікра-
біялогіі, неўралогіі, нейрахірургіі і фізіятэрапіі. 

Разам з агульнасаюзнай развіваецца і міжрэспубліканская каардына-
цыя даследчыцкіх работ. Вучоныя БССР разам са сваімі калегамі 
:; Украіны і Малдавіі ў 1981 —1987 гг. завяршылі зыкананне рада наву-
кова-даследчыцкіх праграм і атрымалі важныя народнагаспадарчыя 
нынікі. Былі распрацаваны рэкамендацыі па пашырэнню сеткі прырода-
ахоўных аб'ектаў у Палессі, асваенню і сельскагаспадарчаму даследа-
ванню выпрацаваных тарфяных месцараджэнняў. Удакладнены сумар-
ныя водныя рэсурсы Львоўскай, Валынскай, Ровенскай, Жытомірскай, 
Кіеўскай і Чарнігаўскай абласцей. Для паскарэння навукова-тэхнічнага 
прагрэсу важнае значэнне мелі даследаванні ў галіне матэрыялазнаў-
ства. На металургічным камбінаце імя Ільіча ў г. Жданаве ўкаранёна 
тэхналогія вытворчасці эканомна легіраванай высокатрывалай сталі, 
выкарыстанне якой пры вырабе платформы велікагрузных кар'ерных 
самазвалаў грузападымальнасцю да 180 т дазваляе палепшыць службо-
ьыя характарыстыкі і істотна знізіць іх металаёмістасць. Створаны 
валакністыя кампазіцыйныя матэрыялы і тэхналогія атрымання на іх 
аснове прысадачнага матэрыялу ў тэхналагічнай вытворчасці ўмаца-
вання кольцавых канавак поршняў рухавікоў унутранага згарання. 
Г'эта дазволіла значна зменшыць расход легіруючых матэрыялаў. 

Шляхі далейшага ўдасканальвання, арганізацыі і дзейнасці навуко-
ных устаноў трох рэспублік былі абмеркаваны на чарговай нарадзе 16—-
17 лістапада 1987 г. у Мінску. У яе рабоце ўдзельнічалі прадстаўнічыя 
дэлегацыі вучоных АН УССР на чале з прэзідэнтам акадэмікам Б. Е. 
I Іатонам, АГІ БССР — акадэмікам У. П. Платонавым і АН МССР — 
ч.'ісплм-карэспандэнтам АН СССР А. А. Жучэнкам. На сустрэчы пад-
крэсліналася, што прэзідыумы акадэмій у рамках трохбаковага супра-
цоўпіцтва вядуць распрацоўку актуальных у навуковых і практычных 
адцосіна.х праблем. Аднак поўнасцю гэта задача ў адзначаны перыяд 
шпчч нс была вырашана. Нягледзячы на несумненны прагрэс, у мно-
м\ нып.ідках рэспубліканскім акадэміям яшчэ не ўдалося дабіцца нар-
мллыілга каптакту і ўзаемадзеяння з галіновымі інстытутамі, разме-
11111:1111,і мі п.і іэрыторыі гэтых рэспублік. Асноўнай прычынай з'яўляецца 
нсдлмлслы падыход павуковых устаноў да задач, якія стаяць перад імі. 
Глнорлчы аб у.чроўні сумесных работ, Б. Е. Патон адзначыў, што мы не 
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можам пахваліцца сапраўды піянерскімі распрацоўкамі, якія адкры 
валі б новыя галіны навукі і з'яўляліся асновай для стварэнн-і 
новых тэх-налогій. Наш патэнцыял велізарны, але ён распыляецца 
Трэба знайсці сілы і закрыць тэмы, якія распрацоўваюцца хуТчэіі пл 
традыцыі 2. 

Акадэміі навук настойліва шукаюць новыя эфектыўныя формы каар-
дынацыі. Нарада даручыла міжрэспубліканскім саветам вызначыць 
прыярытэтныя напрамкі работ, шырокі ўдзел у іх галіновых навукова-
даследчых інстытутаў і ВНУ рэспублік. Прызнана неабходным прак-
тыкаваць узаемныя выступленні вучоных акадэмій навук Украіны, Бс-
ларусі і Малдавіі на пасяджэннях прэзідыумаў з навуковымі дакладамі 
аб найбольш важных дасягненнях па сумесна распрацоўваемых праб-
лемах, а таксама правядзенні тэматычны'х выставак работ. 

Актыўныя творчыя сувязі ўстанавіліся паміж вучонымі Армянскай 
і Беларускай акадэмій навук, якія вядуць сумесныя даследаванні ў га-
ліне распрацоўкі і стварэння электронна-вылічальных машын, тэхніч-
най кібернетыкі, квантавай электронікі, ядзернай фізікі. Пашыраецца 
супрацоўніцтва акадэмічнай, вузаўскай і галіновай навукі Беларусі 
і Літвы на аснове дагавораў аб творчай садружнасці і сацыялістычным 
спаборніцтве. Матэматыкі паспяхова вядуць сумесныя работы па ства-
рэнню алгарытмаў і праграмных сродкаў для рашэння задач матэма-
тычнай фізікі, аўтаматызацыі, аналізу статыстычных даных, стварэнню 
вылічальных сістэм калектыўнага карыстання. Абанентамі рэспублі-
канскага фонду алгарытмаў і праграм БССР, які функцыяніруе пры 
Інстытуце матэматыкі, з'яўляюцца 25 вылічальных цэнтраў Літоўскаіі 
ССР, якім перададзены праграмныя сродкі. Разам з тым у радзе вы-
падкаў навуковыя калектывы і асобныя вучоныя ўдзельнічаюць у спп 
борніцтве фармальна, няма дакладных крытэрыяў ацэнкі ўкладу канк 
рэтных навуковых работнікаў у агульныя вынікі работы. Часам для 
падвядзення вынікаў спаборніцтва выкарыстоўваецца вялікая колі. 
касць паказчыкаў, што ўскладняе выяўленне галоўных мэт, мала срод-
каў адпускаецца на матэрыяльнае заахвочванне пераможцаў спабор 
ніцтва, усё яшчэ мае месца ўраўнілаўка пры размеркаванні прэмііі 

Установы АН БССР вядуць даследаванні па многіх праблсма\ ,і іп 
стытутамі акадэмій навук Узбекскай, Казахскай, Грузінскай, Л.чсрбліі 
джанскай, Туркменскай, Эстонскай ССР 3. Для ажыццяўлсппн сірлі > 
гічнага курсу на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага разніцця, III КІІ 
Беларусі надае вялікую ўвагу ўдасканальванню арганізацыі міжрчс 
публіканскага навуковага супрацоўніцтва. «Нацыяналыіыя лднмсімы, 
адзначыў Першы сакратар ЦК КПБ Я. Я- Сакалоў на VI ІІлсмумс ЦК 
КПБ (1987 г.) ,—мы разглядалі, разглядаем і будзсм рл.млпдлці, і ін 
тэрнацыяналістычных пазіцый, не будзем адмаўляці., пгго с.'іпрлў,лы 
эканамічнага, сацыяльнага і культурнага развіцця бс.млрусі і п.ірод 
дасягнуў за гады Савецкай улады ў дружнай сям'і пародлў О '.< І' Г >тл 
трэба памятаць заўсёды і рабіць усё, каб сцаўпа ш.п.лімт, спші іні >р 
нацыянальны абавязак» 4. Абмен жа перадавым плнукпіы і і-.мічпым мп 
пытам «з'яўляецца магутным паскаральнікам паіпага ру\\ папсрлд 

Складаны і комплексны характар сучлсны.х млмукпш.іх мрлблсм па-
стойліва патрабуе забеспячэння міжгаліповаі а нлдыходу да іх мыра-
шэння. Мэтавыя навукова-тэхнічныя мраграмы імт н руюці. плмлганні 
навуковых калектываў, садзейнічаюці. болым моўпаіі |і мілі іацыі народна-
гаспадарчых мэт. Гэты курс у поўпаіі мсры лдпамядлс іаканамерным 
працэсам далейшай інтэрнацыяналізлцыі рл мііцпя самсцкага грамадства. 
У ім адлюстроўваецца генеральмая ліпія плцылпллыіаіі малітыкі КПСС, 

2 З а передовую науку. 1987. 4 спсж. 
3 Е р м о л а е в В. Научный потешмі.'іл Белоруссші . Мшіск, 1987. С. 45. 
4 Советская Белорусспя . 1987. 27 сак. 
5 Г о р б а ч е в М . С. Н з б р а н н ы е речн н статьн! М,, 1985. С. 68. 
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накіраванай на далейшы росквіт і збліжэнне нацый і народнасцей. 
У ходзе цланавання і рэалізацыі праграм ахопліваюцца намаганні і ін-
тарэсы многіх саюзных арганізацый. Напрыклад, у Інстытуце ядзернай 
эпергетыкі АН БССР, ВНДІ біятэхналогіі (г. Масква) і Беларускім 
НДІ аграхіміі і глебазнаўства распрацавана тэхналогія вытворчасці 
повага бактэрыяльнага ўгнаення для бабовых культур — рызатарфіну 6> 
На якасці атрыманы прэпарат лепшы, чым аналагічныя ў ЗША, Фран-
цыі, Японіі. У выніку творчага супрацоўніцтва вучоных Інстытута фі-
зіка-арганічнай хіміі АН БССР з медыкамі і біёлагамі Мінска, Ленін-
града, Масквы, Валгаграда атрыманы высокаэфектыўныя прэпараты, 
якія валодаюць процівірусным, антыгрыбковым і іншымі дзеяннямі. 

Шырокі дыяпазон міжрэспубліканскіх сувязей інстытутаў фізікі, 
матэматыкі, хіміі, комплекснага выкарыстання водных рэсурсаў, геола-
гаразведачнага, праблем тэхнікі кіравання, земляробства, жывёлагадоў-
лі і інш. У адзінаццатай пяцігодцы Інстытутам заалогіі АН БССР было 
заключана больш за 30 дагавораў аб супрацоўніцтве з міністэрствамі, 
ведамствамі, вытворчымі і навуковымі ўстановамі, у тым ліку з вучо-
нымі Заалагічнага інстытута АН СССР (г. Ленінград), Інстытутам эва-
люцыйнай марфалогіі і экалогіі жывёлін АН СССР (г. Масква), Усе-
саюзным НДІ рыбнай гаспадаркі і акіянаграфіі, Уральскім навуковым 
цэнтрам АН СССР, Карэльскім і Дагестанскім філіяламі АН СССР, 
вучонымі Іркуцка, Літвы і інш. Праводзяцца сумесныя комплексныя 
даследаванні, экспедыцыі, нарады і канферэнцыі, публікуюцца арты-
кулы, якія асвятляюць вынікі гэтых даследаванняў. 

Новым фактарам пашырэння супрацоўпіцтва ў галіне фундаменталь-
ных і прыкладньіх даследаванняў становіцца прыцягненне навуковых 
сіл вышэйшых навучальных устаноў да актыўнага правядзення сумес-
ных даследаванняў. Улічваючы шматлікасць выкладчыцкіх кадраў, 
якія працуюць у ВНУ, а таксама пашырэннс даследаванняў, што вядуц-
ца ў іх, такая практыка стварае ўмовы для зпачнага павелічэння маш-
табаў супрацоўніцтва, паглыблення тэматыкі даследаванняў і ўмаца-
вання арганізацыйных пачаткаў. Спецыялісты беларускіх тэхналагічнага 
і політэхнічнага інстытутаў сумесна з вучонымі ленінградскіх хіміка-
тэхналагічнага і політэхнічнага іпстытутаў, а таксама Маскоўскага 
фізіка-тэхнічнага прыцягнуты да стварэння новых тыпаў шкла, у якім 
маюць патрэбу многія галіны народнай гаспадаркі краіны 7. 

Мэтанакіраваныя праграмы — эфектыўны інструмент кіравання 
ў сістэме развіцця навукі і тэхнікі. Вопыт паказвае, што праграмна-
мэтавыя метады планавання даюць добрыя вынікі, калі знойдзены най-
больш рацыянальныя формы іх увязкі з традыцыйнымі метадамі кіра-
вання ў сферы навуковых даследаванняў. Яны дазваляюць у планавым 
парадку ўстанаўліваць у маштабе краіны прыярытэтнасць работ, рэа-
лізаваць яшчэ нявыкарыстаныя рэзервы навукі і тэхнікі, а вынікі дасле-
даванняў арыентаваць на практычнае выкарыстанне ў народнай 
гаспадарцы. Наперадзе яшчэ вялікая работа, вырашэнне рада арганіза-
цыйных, прававых і фінансавых пытанняў як у міжрэспубліканскім ме-
ханізме эканамічнага супрацоўніцтва, так і ў рэгіянальных сістэмах, 
млапавання і кіравання, з тым, каб сувязі паміж навуковымі арганіза-
цыямі, прадпрыемствамі і аб'яднаннямі далі ўвесь закладзены ў іх 
іфскт. 

І'аспрацоўкі беларускіх вучоных укараняюцца практычна ва ўсіх 
' .'ікпмых рэсгіубліках. Так, будаўнікі паўвострава Ямал выкарыстоў-
мпіоці. атрыманыя даныя і методыкі вывучэння ўласцівасцей мёрзлых 
іпрфяпых груптаў. Работнікі Дзяржаграпрома РСФСР з Цюмені, Том-
• і а. Іркуцка, Уладзівастока, Сахаліна зацікаўлена аднесліся да ўкара-

\ гп ісііняў і біялагічна актыўных рэчываў на аснове торфу. Трак-

" і "іі. і. імні Гюлоруссяя. 1986. 30 снеж. 
П Мппск, 1982. С. 212. 
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тары Чэлябінскага трактарнага завода абсталяваны створанымі ў 
Інстытуце праблем надзейнасці і даўгавечнасці машын АН БССР кан-
цовымі перадачамі, якія маюць павышаную нагрузачную здольнасць 
і даўгавечнасць. Тэхналогія паточнага нанясення на метал шкляной 
брані ўкаранёна вучонымі Беларусі і Казахстана ў аб'яднанні «Ман-
гышлакнафта». Яна робіць сценкі труб стойкімі да іржы і ўздзеяння 
кіслот, шчолачаў, выключае адкладанне на іх солі і парафіну. Ахаваныя 
трубы служаць у 50 разоў болып за звычайныя 8. Аднак пакуль толькі 
асобныя распрацоўкі інстытутаў і ВНУ БССР, і то са значным спазнен-
нем укараняюцца ў галіпах ці атрымліваюць міжгаліновае ўкараненне. 
Мы лічым, што акрамя рада аб'ектыўных прычын тут адбіваецца неад-
працаванасць у нашай краінс да гэтага часу схемы шырокамаштабнага 
ўкаранення навуковых распрацопак. 

На XXVII з'ездзе КНСС радкрэслівалася: «Мы не зможам вырашыць 
пастаўленыя задачы па паскарэншо павукова-тэхнічнага прагрэсу, калі 
не знойдзем рычагоў, якія забяспечаць прыярытэт тым даследчыцкім 
установам, прамысловым праднрыемствам, калектывы якіх актыўна ўка-
раняюць усё новае і перадавое...» 0 Эфектыўнасць цыкла навука—тэхні-
ка—вытворчасць патрабуе таго, каб бсз затрымкі ў планавым парадку 
даводзіліся да практычпага выкарыстапня вынікі даследаванняў у са-
цыялістычнай вытворчасці. Інакш кажучы, павінен быць адладжаны 
і спрошчаны прывадны механізм, які звязвае навуку і вытворчасць. Ра-
дыкальная эканамічная рэформа ўносіць істотныя змяненні ў прынцыпы 
кіравання і гаспадарання, арганізацыю ўссіі сістемы эканамічных ад-
носін. Цяпер цэнтр цяжару пераносіцца на разніццё ініцыятывы саміх 
аб'яднанняў і прадпрыемстваў па ўсямсрнаму наляпшэнню кааперацыі 
і спецыялізацыі вытворчасці. Іх зацікаўленасць у развіцці сувязей з на-
вуковымі цэнтрамі ўсіх саюзных рэспублік павінна вызначацца атры-
маннем дадатковага эканамічнага эфекту за кошт шырокага выкары-
стання дасягненняў навукі і пераваг міжрэспублікапскага падзелу пра-
цы. Як адзначалася на лютаўскім (1988 г.) Плснумс ЦК КПСС, каб 
разгарнуць гэту работу «трэба разлічваць перпі за ўсс на ўласныя сілы, 
на пошук болып эфектыўных гаспадарчых рашэнняў, піырокае ўкара-
ненне дасягненняў навукова-тэхнічнага прагрэсу...» 10 

Важным інструментам увязкі навуковага і вытворчага супрацоў-
ніцтва саюзных рэспублік закліканы стаць сумесная плапаная дзсйпасць, 
асабліва ў яе новых прагрэсіўных комплексных формах, практыка 
заключэння комплексных пагадненняў і дагавораў, арганізацыя часовых 
творчых калектываў, лабараторый двайнога падначалення і да т. п. 
Такія формы канцэнтрацыі намаганняў шматнацыяналыіай навуковай 
інтэлігенцыі ўжо прымяняюцца, але шырокага распаўсюджапня ў БССР 
яшчэ не атрымалі, хоць іх выгада відавочная. Беларускас ІТВА параш-
ковай металургіі ўдзельнічае ў МНТК «Парашковая металургія» па 
рэалізацыі пяці саюзных і чатырох рэспубліканскіх комплексных пра-
грам. Цэлы пераварот у фарфоравай прамысловасці СССР зрабілі 
атрыманыя тут так званыя спечаныя формы з порыстых матэрыялаў. 
Кожная з іх можа працаваць не менш васьмі тысяч цыклаў, а затым 
пры неабходнасці падвяргацца рэгенерацыі. Яны анрабаваны на Доб-
рушскім, Мінскім, Ташкенцкім і Таймазінскім фарфоравых заводах п . 

Ленінская партыя зыходзіць з цвёрдага пераканання, што рэаліза-
цыя курсу на перабудову, дасягненне якасна новага стану савецкага 
грамадства немагчымы без актывізацыі ідэйна-тэарэтычнай дзейнасці, 
надзейнага навуковага забеспячэння практычных мер па ўдасканален-
ню грамадскіх адносін развіваемага сацыялізма. У наш час формы 

6 Правда . 1987. 4 студз. 
9 Матерналы XXVII сьезда КПСС. М„ 1986. С. 35. 
10 Правда . 1988. 19 лют. 
11 Коммуннст Белорусснн. 1986. № 9. С. 54. 
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< \ мгснагл ра.чніцця марксісцка-ленінскай грамадскай думкі сталі 
п.і мпм'іаіі раанастайнымі і развітымі. Яны ўключаюць не толькі тра-
ні.ші.іі'шыя ўзасмныя публікацыі артыкулаў, сумеснае рэцэнзіраванне 
ін.іііікаў павуковых даследаванняў, падрыхтоўку і правядзенне канфе-
Р >1111.1>іГі, сімнозіумаў, нарад, узаемныя запрашэнні на буйныя навуковыя 
мсрлнрыемствы, што праводзяцца ў той ці іншай рэспубліцы. 

Усс большае месца ў супрацоўніцтве грамадазнаўцаў займае пра-
нядзснпе сумесных навуковых даследаванняў, публікацыя манаграфіч-
ш.іх выданняў. Філосафы рэспублікі разам з украінскімі вучонымі пад-
рыхтлвалі калектыўную працу «Філасофія Украіны ў яе сувязях з ду-
хоўнай культурай народаў СССР (XIX—XX ст.)», сумесна з літоўскімі 
калегамі выдадзены працы па гісторыі філасофскай і грамадска-палі-
тычнай думкі ў Беларусі і Літве. У 1986—1987 гг. эканамісты АН БССР, 
Д1! УССР і АН МССР распрацавалі рэкамендацыі па ўдасканаленню 
жанамічнага механізма кіравання працэсаў стварэння і асваення ў вы-
творчасці навукова-тэхнічных распрацовак і іх шырокамаштабнаму ўка-
рапенню ў галінах народнай гаспадаркі. 

Інстытут гісторыі АН БССР ажыццяўляе шырокае навуковае каапе-
равапне з інстытутамі грамадскага профілю АН СССР, вучоныя якіх 
прынялі ўдзел у навуковым рэдагаванні чатырохтомнай «Гісторыі ра -
бочага класа Беларускай ССР», аказвалі сістэматычную дапамогу 
ў падрыхтоўцы іншых прац беларускіх даследчыкаў. 3 пачатку 80-х 
гадоў плённа развіваюцца кантакты гісторыкаў навукі са спецыяліста-
мі Масквы, Ленінграда, Вільнюса, Рыгі, Кіева, Тарту, Таліна, Тбілісі, 
Адэсы. У 1987 г. завершана работа над «Нарысамі гісторыі навукі 
і культуры дасавецкай Беларусі». 

Вялікі навуковы рэзананс атрымалі сумесныя даследаванні вучоных 
Украіны, Беларусі і Малдавіі па праблеме «Гістарычныя сувязі і непа-
рушная дружба ўкраінскага, беларускага і малдаўскага народаў у брац-
кім саюзе народаў СССР». У 1982 г. завершана публікацыя калектыў-
най працы, у падрыхтоўцы якой удзельнічала больш за 60 гісторыкаў 
Масквы, Украіны, Беларусі, Малдавіі 12. Створаная на аснове марксісц-
ка-ленінскай метадалогіі шматтомная праца на вялікім факгычным ма-
тэрыяле, узятым з дакументальных публікацый і разнастайных архіваў, 
упершыню ў савецкай гісторыі асвятляе зараджэнне, станаўленне і раз-
віццё эканамічных сувязей, грамадска-палітычных і этнакультурных 
узаемаадносін паміж рускім, украінскім, беларускім і малдаўскім наро-
дамі. Прасочваюцца якасныя змяненні, якія адбываюцца ў ходзе гіста-
рычнага працэсу ў эканамічным развіцці народаў, сацыяльнай струк-
туры. Напісаная на высокім прафесіянальным узроўні калектыўная 
праца ўносіць значны ўклад у вывучэнне гістарычных сувязей народаў 
СССР, у 1984 г. яна удастоена Дзяржаўнай прэміі УССР. 

Такое ж узаемадзеянне з калегамі з іншых рэспублік характарызус 
работу інстытутаў мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, мова-
знаўства, літаратуры. Многае зроблена, аднак у развіцці міжрэспуб-
ліканскага супрацоўніцтва ў галіне грамадскіх навук ёсць і рэзервы: 
псдастаткова трывалыя яшчэ творчыя сувязі паміж выканаўцамі асоб-
пых тэм, слаба выкарыстоўваюцца магчымасці акадэмій навук для 
ўзаемнай падрыхтоўкі навуковых кадраў, мала надаецца ўвагі пытап-
пям практычнага прымянення навуковых дасягненняў грамадазнаўцаў. 
'Іакім чынам, неабходна і далей павышаць эфектыўнасць каардынацыі 
пануковых даследаванняў у галіне грамадскіх навук, творчыя кантакты 
пучоных розных рэспублік. 

1 ' Нсторпческне корнн д р у ж б ы н едпнення украпнского н белорусского народом. 
К І І Г І І , ІЧ7Н; Перушнмая д р у ж б а украннского н белорусского народов в пернод соцнм 

І І І І М І І Кнгн, 1978; Псторнческне корнн связей н д р у ж б ы украннского н молдавскогш 
міі|і(ідом. Кнсв, 1980; Нерушпмая д р у ж б а украннского н молдавского народов в пермпд 

Кмсв, 1980; Д р у ж б а н братство русского п украннского народов: В 2 і 
Імігм, 1082. 



Выключна вялікае значэнне на сучасным этапе набывае кааперацыя 
навуковых устаноў у выкарыстанні тэхнічных сродкаў. Гэта важны ка-
нал міжрэспубліканскага супрацоўніцтва, які дазваляе найболып эфек-
тыўна выкарыстоўваць матэрыяльна-тэхнічную базу навукі. Вялікі 
аб'ём разлікаў для Інстытута ядзернай энергетыкі АН БССР у пачатку 
80-х гадоў выкананы на БЭСМ-6 Інстытута матэматыкі і кібернетыкі 
АН Літоўскай ССР, Інстытут фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў 
выкарыстаў звышвысокачастотпую тэхніку калег з Літвы 13. 

Новым значным крокам на шляху далейшага ўмацавання творчага 
ўзаемадзеяння вучоных з'явілася адкрыццё цэнтраў калектыўнага кары-
стання. Створаныя ў 70-х гадах у Беларусі цэнтры сёння задавальня-
юць патрэбнасці многіх навуковых устаноў СССР. Супрацоўнікі цэнтра 
аўтаматызаваных спектраскапічных даследаванняў (Інстытут фізікі 
АН БССР) толькі ў 1980 г. праводзілі вымярэнні, аказвалі вялікую 
дапамогу ў пастаноўцьі эксперыментаў, падрыхтоўцы ўзораў для дасле-
даванняў і інтэрпрэтацыі атрыманых даных для 12 НДІ і ВНУ брац-
кіх рэспублік. 

Паслугамі рэнтгенаўскага цэнтра Фізіка-тэхнічнага інстытута АН 
БССР у 1987 г. карысталіся многія буйныя навуковыя цэнтры: МІФІ, 
ЦНДІ чорнай металургіі імя I. П. Бардзіна, МІЭТ (г. Масква), ФТІ 
АН СССР (г. Ленінград), інстытуты паўправаднікоў і праблем матэ-
рыялазнаўства АН УССР. Аб'ектам даследаванняў з'яўляюцца струк-
тура і ўласцівасці матэрыялаў у тонкіх слаях і на граніцах падзелу 
цвёрдага асяроддзя. Тут створаны рад спецыялізаваных прыставак 
інтэрфейсных прыстасаванняў для аўтаматызацыі даследаванняў пера-
важных арыенціровак у металах і сплавах, якія выкарыстоўваюцца 
ў інстытуце імя I. В. Курчатава, ЦНДІ чорнай металургіі. 

Інтэрнацыяналізацыі жыцця савецкага грамадства садзейнічае, як 
канстатуецца ў Праграме КПСС, «развіццё міжрэспубліканскага абме-
ну кадрамі» 14. Студзеньскі (1987 г.) Пленум ЦК КПСС, вызначаючы 
шляхі перабудовы, задачы ў кадравай палітыцы, звярнуў асаблівую 
ўвагу на неабходнасць строгага і паслядоўнага ажыццяўленпя патраба-
ванняў ленінскай нацыянальнай палітыкі, усебаковага ўліку працэсаў 
паглыбляемай інтэрнацыяналізацыі. Формы і метады гэтага нагірамку 
супрацоўніцтва выключна разнастайныя — ад узаемнага абмсну аспі-
рантамі і стажорамі да павышэння кваліфікацыі навуковых кадраў 
у буйных акадэмічных цэнтрах па выбраных праблсмах, арганізацыі 
навуковых семінараў, школ маладых вучопых і г. д. 

Міжрэспубліканская сістэма павышэння кваліфікацыі нануковых 
кадраў ахоплівае вялікі кантыміспт пучоных і спецыялістаў, забяспеч-
вае няспыннае ўдасканаленне іх псдаў у адпавсднасці :і навейшымі 
дасягненнямі ва ўсіх важнсйшых галімах сучасмаіі навукі і тэхнікі, 
а таксама метадалогіі даследанаппяў і жсмсрымсм'іаў. Ііучобу ў інсты-
тутах фізікі, цепла- і масаабмену, тіхмічмаіі кібсрнстыкі, матэматыкі, 
металапалімерных сістэм, фізікі цвёрдага цсла і паўправаднікоў, Фізіка-
тэхнічнага АН БССР, Белдзяржупімсрсіі /га, Мімскім радыётэхнічным,. 
Беларускім політэхнічным інстытутах і іпшых установах праходзяць 
пасланцы Украіны, Узбекскай, Таджыкскай, Туркменскай, Малдаўскай, 
Азербайджанскай, Літоўскай і іншых савецкіх рэспублік. Яны спецыя-
лізуюцца ў галіне матэматычнаіі кібсрмстыкі, трэння і зносу, матэрыя-
лазнаўства, прыкладной сацыялогіі, БССР уносіць важкі ўклад у пад-
рыхтоўку кадраў у галіне робата- і мікранрацэсарнай тэхнікі, сістэм 
аўтаматызаванага праектаванпя, гібкіх вытворчых сістэм. 

У апошнія Дзесяцігоддзі шырокас пашырэнне атрымала падрыхтоў-
ка кадраў праз мэтавую аспірантуру, што дало мачгымасць значна 
машырыць базу фарміравання навуковай інтэлігенцыі пры буйных вы-

13 Коммуннст Белорусснн. 1982. № 5. С. 63. 
14 Программа Коммунястнческой партнн Советского Союза. Мннск, 1986. С. 44. 
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N.і • \і і.іііовах, у навуковых установах АН СССР і вядучых наву-
11 .'](•.'і,чі.і\ інсгытутах міністэрстваў і ведамстваў краіны. Напрык-

і і і пі.іііікі і Іі)83 па 1987 г. з АН БССР на вучобу ў мэтавую аспіран-
і \р\ ЛІІ (КХ'.Р было накіравана 30 чалавек па такіх спецыяльнасцях, 
II біяарі .'іііічная хімія, хімія прыродных і фізіялагічных актыўных 

р »чыііаў, малекулярпая біялогія, фізіялогія і інш. 15 

.V дпапаццатай пяцігодцы маладыя спецыялісты павышаюць сваю 
м.'іііуковую кваліфікацыю ў Маскоўскім інстытуце інжынераў сельска-
гаспадарчай вытворчасці імя В. П. Гарачкіна, ВНДІ селекцыі і насення-
модства агароднінных культур, Маскоўскім дзяржаўным універсітэце 
імя М. В. Ламаносава, Батанічным інстытуце АН БССР, інстытутах бія-
арганічнай хіміі імя М. М. Шамякіна, фізіялогіі раслін імя К. А. Цімі-
р.псва, Зямлі, хімічнай фізікі, малекулярнай генетыкі, сусветнай літа-
ратуры, псіхалогіі АН СССР. \ 

'Грывала ўвайшлі ў практыку інтэрнацыянальных зносін навуковай 
іптэлігенцыі ўзаемнае апаніраванне і рэцэнзаванне дысертацыйных 
работ, абарона дысертацый у спецыялізаваных саветах па прысуджэн-
пю вучоных ступеняў. У 1981—1985 гг. гісторыкамі рэспублікі было 
мадрыхтавана і абаронена 20 доктарскіх і 150 кандыдацкіх дысертацый, 
у тым ліку 7 доктарскіх і 10 кандыдацкіх дысертацый абаронена імі 
ў навуковых цэнтрах Масквы, Ленінграда, Кіева, Вільнюса і Львова. 
Вучонымі з гэтых гарадоў абаронена таксама 1 доктарская і 8 канды-
дацкіх дысертацый па тэматыцы гісторыі Беларусі і КПБ 16. 

Міжрэспубліканскія кантакты ў важнейшай творчай дзейнасці са-
вецкіх людзей •— фарміраванні высокакваліфікаваных спецыялістаў — 
з'яўляюцца пераканаўчымі праяўленнямі дружбы, брацкага супрацоў-
ніцтва і ўзаемадапамогі, збліжэння сацыялістычных нацый. Аднак 
у гэтай сферы ёсць і нявырашаныя праблемы. Трэба сказаць, што пад-
рыхтоўку кадраў праз міжрэспубліканскую і міжведамасную аспіран-
туру для БССР неабходна весці з улікам хуткага развіцця навукі і тэх-
нікі, што патрабуе бесперапыннага і нарастаючага папаўнення інтэлек-
туальнага арсенала, галоўным чынам па такіх спецыяльнасцях, як 
біятэхналогія, генная інжынерыя, тэхналогія лазернай апрацоўкі, прыбо-
рабудаванне (у тым ліку медыцынскае), вылічальных комплексаў і сі-
стэм, дзе мала навуковых работнікаў. 

Ёсць недахопы і ў камплектаванні аспірантуры. Адчуваючы патрэб-
насць ў высокакваліфікаваных спецыялістах, Беларусь тым не менш 
штогод недавыкарыстоўвае для гэтай мэты месцы. Па розных прычынах 
дзесяткі іх застаюцца незапоўненымі. Адна з іх — недастаткова строгі 
адбор кандыдатур у аспірантуру па ўзроўню іх падрыхтоўкі. Неабходна 
палепшыць падрыхтоўку маладых дактароў навук ва ўзросце да 40 
гадоў. Цяпер адкрываюцца такія магчымасці з аднаўленнем дактаран-
туры. 

Паглыбленню навуковых сувязей і супрацоўніцтву вучоных савецкіх 
рэспублік садзейнічаюць сумесныя сесіі, усесаюзныя, міжрэспублікан-
скія і рэспубліканскія' з'езды, канферэнцыі. У 1980—1985 гг. у Беларусі 
арганізавана 126 усесаюзных з'ездаў, канферэнцый і нарад па асобных 
галінах навукі 17. 

Важную ролю ва ўзмацненні каардынацыі даследавання ў маштабе 
краіны адыграла першая Усесаюзная канферэнцыя па праблемах ства-
рэііня суперЭВМ, суперсістэм і эфектыўнасці іх прымянення, арганіза-
мапая ў Мінску (1987 г.) Інстытутам праблем кібернетыкі АН СССР, 
Кпстытутам матэматыкі АН БССР і Мінскім радыётэхнічным інстыту-

111 Д а н ы я аддзела навуковых кадраў АН Б С С Р . 
111 М п х н ю к В. Н., П е т р н к о в П. Т. Неторнчеекая наука Белорусской ССР. 

ММ і' годі.1 Міміек, 1987. С. 12. 
1 I Ііі/ілічіпіа па: І І аука н научно-нселедовательская работа в Б С С Р за 1980—-

ІЧМІІ п Мннск, 1981—1986. 

N1) 



там. Яна выклікала вялікую дікавасць сярод навуковай грамадскасці. 
У яе рабоце прыняло ўдзел звыш 520 чалавек з 22 гарадоў Савецкага 
Саюза. Канферэнцыя канстатавала высокі ўзровень праводзімых 
у БССР работ па стварэнню вылічальнай тэхнікі і матэматычнаму за-
беспячэнню ЭВМ розных класаў. 

Узмацненне навукова-тэхнічнага патэнцыялу, пашырэнне міжрэспуб-
ліканскіх навуковых сувязей БССР з брацкімі рэспублікамі ствараюць 
неабходныя ўмовы для наступнага паглыблення і развіцця гэтых кан-
тактаў. Далейшы ход супрацоўніцтва ў галіне навукі і тэхнікі ўсё болып 
павінен характарызавацца правядзеннем агульнай стратэгіі навукова-
тэхнічнага развіцця, разлічанай на перспектыву, што дазволіць най-
больш эфектыўна выкарыстоўваць сукупны навукова-даследчы патэн-
цыял. Усё цясней будуць аб'ядноўвацца намаганні акадэмічнай, вузаў-
скай і галіновай навукі ў вырашэнні гістарычных задач спалучэння 
дасягненняў навукова-тэхнічнай рэвалюцыі з перавагамі сацыялізма. 
Гэта поўнасцю пацвярджае словы У. I. Леніна аб тым, што сацыялізм 
цалкам інтэрнацыяналізуе ўсё гаспадарчае, палітычнае і духоўнае 
жыццё чалавецтва 18. 

Інстытут гісторыі АІІ БССР 

18 Л е н н н В . й . Полн. собр. соч. Т. 23. С. 318. 

Резюме 

Аналнзнруются межреспублнканскне связн ученых Б С С Р в областн наукн н тех-
ннкн. Онн охватывают совместную разработку научных проблем, обмен результатамн 
научных нсследованнй, пронзводственно-техннческнм опытом, подготовку п повышенне 
квалнфнкацнн научных кадров, а т а к ж е взанмопомошь н взанмодействне в нспользо-
ваннн техннческнх средств. 
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М. М. АКАЛОВІЧ 

ЗА НАШУ I ВАШУ СВАБОДУ 
(Да 45-годдзя бітвы пад Леніна) 

Вераломнае нападзенне фашысцкай Германіі на СССР ускалыхнула 
ўвесь свет, усё прагрэсіўнае чалавецтва. Народы Еўропі»і ды і свету з 
трывогай сачылі за гіганцкай бітвай, якая разгарнулася на Усходзе. 
Ад зыходу гэтай бітвы залежыла не толькі будучас пародаў СССР, але 
і лёсы ўсёй Еўропы, усяго свету. 

КПСС і Савецкі ўрад у самым пачатку паГіпы заявілі аб неабходна-
сці аб'яднання ііамагаішяў усіх антыфашысцкіх сіл і запэўнілі патрыё-
таў акупіраваных краіп, што Савсцкі С.аюз акажа ім усялякую дапамо-
гу і падтрымку ў іх справядлівай барацьбс супраць гітлераўскіх захоп-
нікаў. 

Ужо ў ліпені 1941 г. было падпіеана ўрадамі СССР і Чэхаславакіі 
пагадненне аб сумеснаіі барацьбе супраць Гермапіі і стварэнні на тэры-
торыі СССР чэхаславацкіх воіпскіх фа|)міравапняў. У Бузулуку фармі-
раваў 1-ы асобны чэхаславацкі пяхотны батальён падпалкоўнік Л. Сло-
бада. У сакавіку 1942 г. пад Харкавам батальён прыняў сваё баявое 
хрышчэнне. 

Тады ж, у ліпені, было падпісана пагадненне з прэм'ер-міністрам 
6. Весці АН Б С С Р № 6 (грам.) 81 


