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АКАДЭМІК IBAH СЦЯПАНАВІЧ ЛУПІНОВІЧ 
(да 100-годдзя з дня нарадЖэння)

Іван Сцяпанавіч Лупіновіч нарадзіуся 6 ліпеня 1900 г. у мястэчку 
Шацк былога ігуменскага уезда Мінскай губерні. У 1914 г. ён паступіу 
у Маладзечненскую настауніцкую семінарыю, а у 1918 г. у Мінскае 
палітэхнічнае вучылішча. Пасля заканчэння вучылішча I.С. Лупіновіч 
паступае на глебава-агранамічнае аддзяленне Беларускага інстыту- 
та сельскай і лясной гаспадаркі. Яшчэ будучы студэнтам, іван Сця- 
панавіч працуе малодшым навуковым супрацоунікам кафедры глеба- 
знауства, прымае удзел у экспедициях па вывучэнню глебау Бела- 
русі пад кірауніцтвам праф. В.Г. Касаткіна. У тэты час з'явіуся яго 
першы навуковы артикул «Умовы здабычы вапны i яе значэнне для 
вапнавання глебау БССР».

Пасля заканчэння інстытута I.С. Лупіновіч некаторы час працуе 
аграхімікам Беларускай доследнай агранамічнай станцыі, а у 1926 г. 
запрашаецца на працу у Маскоускі глебавы шстытут. 3 1930 г. да 
1934 г. ён начальнік глебавай экспедыцьи Усесаюзнага навукова- 
даследчага інстытута угнаенняу i аграглебазнауства. Адначасова вы- 
кладае глебазнауства у Маскоускім пдрамеліярацыйным інстытуце. 

У тэты перыяд друкуюцца навуковыя працы І.С. Лупіновіча, прысвечаныя пытанням угнаення 
глебау Вятскай губерні і Заходняй вобласці.

У 1934 г. І.С. Лупіновіч быу абраны на пасаду загадчика кафедры агульнага земляробства 
Беларускага сельскагаспадарчага інстытута (у Горках), у 1935 г. зацвярджаны у вучоным званні 
в.а.прафесара, яму прысуджана навуковая ступень кандидата сельскагаспадарчых навук. І.С. Лу- 
піновіч паспяхова спапучае педагапчную працу з навукова-даследчай. Пад яго кірауніцтвам кафед
ра праводзіла шырокія даследаванні пытанняу акультурвання дзярнова-падзолістых глебау. За- 
кладаюцца вопыты па эфектыунасці унясення угнаенняу пад розныя культуры, па распрацоуцы 
новых агратэхнічных прыёмау вырошчвання сельскагаспадарчых культур.

У 1938 г. івана Сцяпанавіча запрашаюць у Савет па вывучэнню вытворчых cm АН СССР у 
Маскву, дзе спачатку ён працавау кірауніком трупы па прыродна-гістарычнаму раяніраванню 
СССР, а з 1939 г. -  i вучоным сакратаром Савета. Пад яго кірауніцтвам праводзяцца экспедыцый- 
ныя даследаванні Сярэдняй Азіі, Паволжа, Прыкам'я, Кабардзінскай i Дагестанскай АССР, іншых 
рэпенау краіны з мэтай іх прыродна-гістарычнага раяніравання, вывучэння природных рэсурсау i 
зямельнага фонду. Асабліва вялікае значэнне у час Вялікай Айчыннай вайны мела праца І.С. Лу- 
піновіча у складзе Камісіі АН СССР па мабілізацыі рэсурсау для абароны краіны i у першую чаргу 
па арганізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці у Сярэдняй Азіі і Паволжы.

Не пакідау Іван Сцяпанавіч навуковай працы нават у гады вайны. За тэты перыяд ён напісау 12 
навуковых прац. У 1943 г. ён паспяхова абараніу у Казанскім дзяржауным універсітэце доктарскую 
дысертацыю на тэму: «Прыродна-пстарычнае раяніраванне СССР». За паспяховую працу у гады 
вайны J.C. Лупіновіч быу узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі і медалямі «За доблесны труд у 
Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гг » i «За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 
1941-1945 гг.».

У 1945-1947 гг. іван Сцяпанавіч працуе вучоным сакратаром Савета па вывучэнню вытворчых 
сіл Акадэміі навук СССР і начальнікам Арала-Каспійскай комплекснай экспедыцыі. У 1947 г. АН 
СССР выпусціла фундаментальную працу І.С. Лупіновіча i С.Г. Струміліна «Прыродна-пстарычнае 
раяніраванне СССР».

3 1947 г. пачынаецца апошні. беларускі, перыяд жыцця і творчасці I.С. Лупіновіча, які быу 
вельмі пленным. У гэтым годзе ён быу абраны акадэмікам і віцэ-прэзідэнтам АН БССР і пераехау 
жыць у Мінск. У навукова-даследчым інстытуце меліярацыі I воднай гаспадаркі АН БССР
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I.С. Лупіновіч арганізавау навуковую лабараторыю фізікі і біяхіміі тарфяна-балотных глебау і пачау 
праводзіць даследаванні.

Вынікам стала манаграфія «Тарфяна-балотныя глебы БССР і іх урадлівасць» (1952 г., сааутар 
Т Ф. Голуб). Тэта была фактычна першая манаграфічная зводка, абагульняючая і развіваючая 
дасягненні глебазнауства у дачыненні да тарфяна-балотных глебау. Ha вялікім фактычным 
матэрыяле паказана роля прыродных фактарау у фарміраванні балот i змяненнях тарфяных 
глебау лад уздзеяннем асушэння, а таксама зроблены вывад, што лад уздзеяннем гаспадарання 
урадлівасць тарфяна-балотных глебау можа не толькі не паляпшацца, а нават пэуны час 
пагаршацца.

У 1950 г. І.С. Лупіновіч адначасова з акадэмічнымі займае пасаду загадчыка кафедры глеба
знауства Белдзяржуніверсітэта (да 1968 г.), чытае лекцыі па глебазнауству, асновам агранамн, 
фізіка-геаграфічнаму раяніраванню, асновам меліярацыі і інш.

У 1951-1952 гг. I.С. Лупіновіч выконвау абавязкі прэзідэнта Акадэміі навук БССР. У 1951 г. 
Івану Сцяпанавічу было прысвоена ганаровае званне «Заслужаны дзеяч навукі Беларусі». Па яго 
ініцыятыве ствараецца Беларускае геаграфічнае таварыства, прэзідэнтам якога ён быу з 1954 па 
1957 гг.

3 утварэннем у 1957 г. Акадэми сельскагаспадарчых навук БССР I. С. Лупіновіч абіраецца яе 
прэзщэнтам. За час работы на гэтай пасадзе (да 1961 г.) ім створаны фактычна новы цэнтр 
сельскагаспадарчай навукі Беларусі у Курасоушчыне (ускраіна г.Мінска).

У 1961 г. І.С. Лупіновіч канчаткова пераходзіць на працу у БДУ у якасці загадчыка кафедры 
глебазнауства, адначасова ён з'яуляецца навуковым кансультантам лабараторыі фізікі і біяхіміі 
забалочаных і тарфяна-балотных глебау Беларускага НДі глебазнауства. У 1962 г. пры кафедры 
глебазнауства БДУ ім была створана навукова-даследчая лабараторыя глебавай біяхіміі. Тут 
упершыню пачалі вывучацца пытанні мікраэлементнага саставу глебау, парод, вод, расліннасці 
Беларусі. Па гэтых праблемах лад кірауніцтвам I.С. Лупіновіча падрыхтавана дзве доктарскія i 
больш за 10 кандыдацкіх дысертацый, напісана манаграфія і складзены дзесяткі карт Беларусі. 
Усяго ж лад кірауніцтвам Івана Сцяпанавіча абаронена больш за 50 кандыдацкіх i сем доктарскіх 
дысертацый. Такім чынам, была створана школа беларускіх глебазнауцау-біяхімікау I.С. Лупіновіча 
з цэнтрам у БДУ.

I C. Лупіновіч памер у 1968 г. У 1970 г. імя I.С. Лупіповіча прысвоена Беларускай рэспублікан- 
скай навуковай сельскагаспадарчай бібліятэцы, на будынку Беларускага навукова-даследчага ін- 
стытута глебазнауства і аграхіміі устаноулена мемарыяльная дошка, на геаграфічным факультэце 
БДУ ёсць аудыторыя-лабараторыя імя акадэміка I.С. Лупіновіча.

Асноуныя навуковыя працы І.С. Лупіновіча: "Прыродна-пстарычнае раяніраванне СССР" 
(сумесная з С.Г. Струміліным). M.; Л., 1947 г.; “Тарфяна-бапотныя глебы БССР і іх урадлівасць". 
(сумесна з Т.Ф. Голуб 2 выданы). Мн., 1958. “Пераутварэнне прыроды Палесскай нізіны". (сумесна 
з С.Г. Скарапанавымі, З.М. Дзянісавым) M., 1953 г.; “Па Беларускаму Палессю: геаграфічныя на- 
рысы”. (сумесна з А.Х. Шкпярам); Мн., 1958 г. "Змяненне фізіка-хімічных уласцівасцей тарфяна-ба
лотных глебау лад уздзеяннем меліярацыі i сельскагаспадарчага выкарыстання". Мн., 1969; "МІ- 
краэлементы у Глебах БССР і эфектыунасць мікраугнаенняу". (сумесна з Г.П. Дубікоускім і інш.) 
Мн., 1970 г.

В.С. Аношка. І.І. ПірожнІк

АБРАМ ХАИМОВИЧ ШКЛЯР 
(к 90-летию со дня рождения)

А.Х. Шкпяр родился 27 сентября 1910 г. в д. Могильно (сейчас д. 
Неман) Узденского района Минской области в семье портного.

В 1928 г. А.Х. Шкпяр поступает в Горецкую сельскохозяйствен
ную академию на факультет экономики и планирования сельского 
хозяйства. После окончания академии в 1931 г., получив специаль
ность агронома-экономиста, работает сначала в Наркомземе, а за
тем в Госплане Беларуси.

В 1935 г. А.Х. Шкпяр поступает в аспирантуру при кафедре физи
ческой географии Минского педагогического института. Одновремен
но работает на этой же кафедре старшим преподавателем, а затем 
доцентом.

Защитив кандидатскую диссертацию в 1940 г. А.Х. Шкпяр пере
ходит на работу на должность доцента кафедры физической геогра
фии Белгосуниверситета. В годы Великой Отечественной войны Аб
рам Хаймович находился в рядах Советской армии. После демоби
лизации в 1946 г. вернулся на прежнее место в Белгосуниверситет, 

где проработал до последних дней своей жизни (1977г.) сначала доцентом, затем профессором и 
заведующим кафедрой.

В 1964 г. А.Х. Шкпяр первым в республике получил ученую степень доктора географических 
наук за работу: "Климатические ресурсы Беларусии и пути их использования в сельском хозяйст
ве".

А.Х. Шкпяр -  видный ученый-географ и климатолог. Им опубликовано около 100 научных работ 
по сельскохозяйственной климатологии, фенологии и сезонному развитию природы, физической
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