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Жыццева важнзй задачай прьі пабудове ў1920-х гадах сеткі сярздніх слецыяльных навучальныхуста- 
ноў была праблема забеспячэння іх выкладчыцкімі кадрамі.Вырашаць наззанную праблему прыходзітася 
ў надзвычайна цяжкіх эканамічных умавах гаслязаеннай разрухі і ў скпадакай ірамадскз-лалітычнай сітуа- 
цыі першага дзясяцігодцзя савецкай улады.

у  самым пачатку 20-х гадоў у 5ССР меў месца востры недахоп працаўнікоў асветы, ў т ь ім  ліку і вы- 
кладчыкаў сэрздніх спецыяпьных навучальных устаноў.Частка выкладчыкаў сярэдніх спецыяльньіх наву- 
чагіьньіх устаноў Беларусі ў выніку войн{ 1914-1920 гадоў) апынулася за межамі Беларуа ці прызвана 
ў шзрагі Рабоча-Сялянскай Чырвонай арміі. Значная чзстка, якая засталася, паходзіла ў сва.й бсльшасті са 
«старой», яшчз цаосюх часоў, інтзлігенцыі, з якой дапека не ўусе лаяльна ставіліся да савецкай улады і жа- 
далі працаваць у савецкай сістэме адукацыі.

З'одна штзтных раскпадаў тзхніку?яаў у 1920-1921 навучальным годзе ў іх павінна быпо працаваць 
118 зыкладчыкаў. У рзчаіскзсці там займагяся вь'кладчыцкай дзейнзсцю 85 чзпзвох, іігг с  скл§"злз 72% 
ад неабходнага [1, с.351 У сувязі з рззюм павелічэннем ліку тэхнікумаў у настугіным 1921-1922 навуналь- 
ным годзе паірзба ў педагагжых кадрах для гэтых навучальных устаноў таксамэ рззка ўзрасла. і чаяўная 
колькасць выклацчыкаў сярздніх спецыяльных навучальных устаноў складала ўсяго 42% ад неабходнага 
па штату [4, л.261]. Такое становішчз вято да таго, што некаторыя прадметьі з вучэбнага плана зусім не 
поаходзіліся. Так, нзпрыклад, у Слуцкім педагагічным тэхнікуме каля і2%прадметзўу 1921 гсдзе, якіябылі 
зацверджань; ў плане. не выклздапіся [6.. л.15].
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Вьішэйшымідзяржаўнымі I партыйнымі органамі был: распрацаваны і пэчалі ажыццяўляццэ мерапры- 
мствцы, накіразачыя ка вырашэнне праблемы забеспячэння выкладчыцюм персаналам навучальньіх 
станоў рэспублікі. Трывапа забя&печыць патрэбы сярздкіх спецыяльных назучальных устаноў у кадрах 
йгла толькі падрыхтоўка іх праз вышэйшыя навучальныя ўстановы. Але пакуль у рэспубліцы толью ства- 
атася сама вышэйшая школа, патрэбна было знасці іншыя крыніцы задавальнення патрэб ССНУ у вы- 
гедчьіцкіх кадрэ.х, бо адкпэдваць стварэнне новых навучапьных устаноў такогз тыпу было не магчымз. 
аму рэспубліканскія дзяржаўныя органы бачылі гатоўнай крыніцай вы^шэння кадравай праблемы 
'ССНУ прыцягненне да працы ўіхтых педагагічных работнікаў і спецыялістаў з вьітворчасці, хто па свайму 
йжацыйнаму ўзроўню маглі там працаваць.

Адным з першых крокаў у гэтым накірунку было прыцце 29 сакавіка 1920 г. Рэвалюцыйным ваенным 
шам Заходняга фронту пастановы аб адкамандзіраванні ў навучальныя ўстановы рэспублікі з вайско- 
ыхчасцей, штабоў, упраўленняў і ўстаноў арміі ўсіх працаўнікоў асаеты, за выключэннем службовых асоб 
мнднага складу, а таксама асоб, якія працавалі выкладчыкамі ў вайсковых школах [7, л.134].

Кіруючыя дзяржаўныя органы бачылі таксама выйсце са скпаўшайся сітуацыі з забеспячэннем пед- 
ярамі ССНУ у прыняцці захадаў для прыцягвання працаўнікоў асветы да працы ў сістэме эдукацыі 
шыхустаноў рэспублікі, дзе я н ь і працавалі не па спецыяльнасці. На другім Усебепарусм'м з’ездзе Саве- 
г/уснежні 1920 г. па дакпаду аб народнай асвеце была лрынята рэзапюцыя «Аб мерах да павелічэння 
вшкольных работнікаў Беларусі» у якой, у прыватнасці, шмат увагі надавалася пытанню ўкамплекгаван- 
«выкпадчыцммі кадр-амі навучапьных устаноў рэспублікі. Так, згодна з адным з раздзелзў названай рэза- 
хцыі пры Народным камісарыяце асвегоі быпі створаны адпаведныя органы -тройкі, якія займаліся пры- 
яваннем культпрацаўнікоў з іншых устаноў і накіраваннем іх на працу ў навучальныя ўстановы сістэмы 
рацыі, у складзе прддстаўнікоў НКА, Кампрацы і Гірэзідыума ЦВК. Такія ж тройкз быпі ўтворань: ва ўез- 
рзпрадстаўнікоў НКА, Укампрацы і выканкамаў.

На зездзе было прынята рашэнне аб звароце да НКА РСФСР з хадайніцтвам аб адкамандзіраванні 
йспараджэнне Наркамата асветы БССР работнікэў асветы -  урадюнцаў Беларуа. Таксама было выра- 
т  хадайнічаць перад СНК РСФСР аб дазволе НКА Савецкай Беларуа' звярнуцца з заклікам да школь- 
мк і іншых культурных работнікаў -  ураджэнцаў Беларусі аб іх вяртанні з РСФСР у Беларусь дпя правяд- 
ення культурна-асветніцкай працы [11, с.74-75].

У выкананне рашэнняў другога Усебеларускага з’езду Сазетаў урадам БССР у пачатку 1921 г. быў 
:ыняты «Закпік да культурных працаўнікоў, ураджэнцаў Бе.парусі». Дпя пабудовы сеткі школ, прафе- 
іа-тэхнічных і культурных устаноўдля ўсіх нацьіянальнасцяў у рэспубліку запрашапіся «працаўнікі асве- 

кякія б ведапі край, яго прыроду, гаспадарку, псторыю. мовы яго народаў і ў той жа час маглі б узяць 
жл у камуністычнам будаўніцтве» [3, л.56-57]. У дакуменце асобна падкрэслівалася вялікая важнасць 
рнароднай асветы рэспублікі работнікаў, якія маглі б выкпадаць на беларускай мове.

На другой сесіі ЦВК БССР у лютым 1921 г. пытанню забеслячзння навучальньіх устаноў педагагічнымі 
?рамі была ўдзелена адпаведная яго важнасці ўвага. Цзнтральны Выканаўчы Камітзт рзспублікз паста- 
аіў прыняф усе неабходныя захады да вяртання працаўнікоў культуры на радзіму і аагнаваць сродкі 
івмеры пяці мільёнаў рублёў на выдачу пад’ёмных вяртаючьімся [3, л. 59].

У лютым 1921 г. СНК БССР пэ узгадненню з СНК РСФСР быпа прынята пастанова «Аб вяртанні 
ркьі Беларусі працаўніксў кулыуры, \/рздюнцаў Беларусі». Згодна з ёй дазвапялася адкамандзіразан- 
[еыкпадчыкаў, ураджэнцаў Беларусі, якія знаходзіліся ка спужбе к'улыасветнь; і іншых цызільных уста- 
юРСФСР і савецкіх рэспублік, у распараджэнне Народнага камісарыяту асееты БССР. НКА Савецкай 
тарусі меў безўмоўнае праза адзьіваць працаўніксў асветы, якія раней займапі пасадь; ў астэме адукз- 
ііў межах Беларуа, мелі нгеуковыя ц літгратурныя прафі на беларускай мове, ці прысвечаньія белз* 
шму жыццю і жадаючыя пераехаць у Беларусь. Усім савецкім установам прадпісвалася аказваць ім 
улякае садзейнічанне ў пераездзе і перавозцы іх сем’яў і маёмасці ў БССР [3. л. 58].

12 мая 1921 г. СНК РСФСР сваёй пастэновай абавязаў наркаматы працы і асветы адкамандзіраваць 
йспараджэнне НКА БССР усіх працаўнікоў асветоі -  ураджэнцаў Беларусі [10; с.125].

Адной з мер па ўмацазанню педагагічнага склада сярэдніх спецыяльных навумапьных устаноў было 
Іыцягненне да выкладання ў іх інжынераў розных спецыяльнасцей -  аграномаў, тэхнікаў, якія працавалі
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на вытворчасці. Так, педагагічкы персанап Беларуекага Дзяржаўнага папітэхнікума ў 1920 г. амаль на 80% 
складаўся з інжынераў розных спецыяльнасцей, большасць з якіх апуокып: ў сазецкіх установах. Выкла- 
даць у тэхнікуме яны маглі толькі пасля сноўнай працы, у вечар [5, л.34-35].

КірауніцтБам НКА 5ССР прымаліся тэксзмз адпаБедныя захады па запрашэнні спецьіялістаў 
з РСФСР. У 1921 г. на пастаянную працу ў беларусь прыехалі выкладчыкі ВНУ Масквьі і Петраграда. У іх 
ліку Б.К. Армфельд, В.і. Пераход, У.У. Шкацелаў. Вядомыя вучоныя з Масквы Я А  Заморын, М.З. Паталаў 
прыязджапі чытаць лекцыі па шэрагу спецыяльных дысцыгшін. У 1921-1922 гт. яны вял.і заняткі як у Бела- 
русш палітэхнічным інстытуце.. так і ў рабочым тэхнікуме пры ім [5, л.34-35].

Дпя ўпарадкавання справы выкладання ў ССНУ Гапоўпрафадукацыі НКА БССР 8 мая 1923 г. паста- 
навіў замацаваць выкладчыкаў за педтэнікумамі і «дазволіць ім толькі ў свабодны час прысвячаць сябе 
іншым навучапьным установам» [5, л.34-35].

Праведзеньія ў пачатху 20-х гг. мерапрыемствы дапамзглі задаволіць мінімальныя патрэбы тэхніку* 
маў Савецкай Белзрусі ў выкладчыцкіх кадрах і дапі магчьімасць нармапьна функцыянаваць гзтым уста- 
новам. У выніку' прынятага комплексу мер у Беларусь да канца 1921-пачатку 1922 гг. вярнулася больш за 
300 працаўнікоў асветы, з якіх катя 50-ці пачалі працавзць выкладчыкамі ў сярэдніх спецыяльных наву- 
чальных установах рэслублікі [падлічана па: 2, с.87; 8, л.4; 9, л.19].
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