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МРМІРАВАННЕ КАЛРАЎ НАВУКІ БЕЛАРУСІ 

(сярэдзіна 50-х - 80-ягг. ) 

Г. В. Карзенка 

Радыкальнае пераасэнсаванне мінулага прама звязана з г істо-
рыяй фарміравання і дзейнасці навуковай інтэлігенцыі. Аутар 
робіць спробу абазначыць вехі кгдравай палітыкі ў Беларусі. Пры 
гэтым трэба мець на ўвазе, што яе вытокі закладваліся ў каст-
рычніку і917г . , калі ўпершыню ў гісторыі ўзнікла новая рэаль-
насць - Савецкая ўла"д. Як жа ўлада і кіруючая парты" вырашалі 
праблему забеспячэння спецыялістамі навуковых устаноў? Якія з 
пункту гледжання гістарычнай рэтраспектывы былі памылкі, 
пралікі , Нспр?-,,казуемыя І трагічныя вынікі і , самае галоўнае, 
орычыны, Я К І Я іх выклікалі? 

Падрыхтоўка навуковых кадраў вялася ў аспірантуры, шляхам 
вышукальніцтва. У сферу навуковай дг ійнасці ўцягваліся выхадцы з 
усіх слаёў і сацыяльных груп грамадства. У цяперашні час у 
аспірантуры навучаюцца 3023 чал. (дынаміка наступная: 1955г. -
533 чал. , 1960 - 800, 1965 - 2409, 1970 - 2739, 197.5 - 3055, 
1980 3132, 1985 - 2945, 1988 - 2991) [13. Праведзены намі ста-
тыстычны аналіз паказаў, што 1969г. з ' я в і ў с я паваротным пунктам 
развіцця аспірантуры. Яна стала адставаш ад тэмпаў росту наву-
ковых работнікаД У 1970-1988гг. скарачаўся выпуск з аспіранту-
ры. Калі ў гэты перыяд колькасць навуковых работнікаў узрас^а ў 
2 ра гч, а ЛІК кандыдатаў навук у 2 ,8 , то колькасць аспірантаў 
заставалася ў межях 2700-3000 чал. Таму, калі ў 1970 г. гадавы 
выпуск аспірантаў дасягаў 3,0% колькасці навуковых работнікаў і 
11,6% колькасці кандыдатау навук, то ў 1988г. гэтыя паказчыкі 
склалі 1,6% . 4.9%. 3 пачатку 60-х г. праявілася тэндэнцыя да 
апяраджальнага развіцця аспіранцкай падрыхтоў.л завочнага нав^ 
чання, якая дава;.а патрэбны эфект толькі па асобных спецыяльнас 
цях і нагірамках навук. 

Спалучэнне цэлага шэрагу негатыуных з ' я ў , якія праявіліся ў 
дзейнаеці аспірантуры (адсутнасць конкурсаў па больі І С Ц І спецы 
яльнасцей прыродазнаўчых і тэхнічных навук, набор с^мацёкам, без 
дастатковага выяўлення агульнай эрудыцыі, прафесійных ведаў, 
творчых асаслівасцей, недастатковая актуальнасць і практычная 
значнасць дысертацыйных прац, дубліраванне іх тэматыкі), прывяло 
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да 8ііі * мімч і і>• >яі як тіжнейшай формы падрыхтоўкі і крыніцы аб-
наўлічімн І І . І І . | І І Г , І Н Н Н Ы Х навуковых кадраў. Стала правілам, калі 
кандыдмтм ммпук рыхтавалі аспірайтаў. У 1982 г. яны складалі 52% 
навук(шы!( кірыўні.лў, а па тэхнічных навуках - 64%, педагагічных 
- 67%. мастацтвазнаўству - 71%, архітэктуры - 86% С23. Фарміра-
ванне актыўнай творчай асобы, вдольнай'вырашаць пастаўленыя за -
дачы, было заменена заганнай практыкай гонкі ва працэнтамі пас-
пяхова скончыўшых аспірантуру. 

Валоданне прыроджаным навуковым дарам уяўляе сабой нечастую 
з ' яву , а сукупнаспь носьбітаў такога дара - нацьюнальнае багац-
це. Адразу ж узнікае серыя нявырашаных пьгганняў: як выявіць люд-
зей, найбольш здольных дч навуковай працы, як накіраваць іх у 
сферу навукі і ўтрымаць там. Крокі-імправівацыі (напрыклад, 
стварэнне школ юных пры ВНУ і інстытутах, групы студэнтаў-дас-
ледчыкаў у АНБ) рабіліся ў гэтым напрамку, але ў цэлым не вызна-
чаны ні стадыі, ні спосабы, ні крытэрыі аДбору, неясныя парадак 
і працэдура дзеянняў. г 

У 50-80-х гг . у Беларусі не ўдалося стварыць мэтанакірава-
ную сістэму падрыхтоўкі высокакваліфікаванага корпуса дактароў 
навук. ч • 

Дынаміка і структура навуковай інтэлігенцыі. Да 1990 г. .. 
колькасць занятых у галіне "Равука і навуковае абслугоўванне" 
БССР раўнялася 102 тыс. Колькасць навуковых і навукова-педа-
гагічных работнікаў склала ввыш 44 тыс., з іх ІГТО дактараў і 15 
тыс. кандыдатаў навук. За 1955-1988 гг. гэтая прафесійная група 
інтэлігенцыі павялічылася ў абсаЛютных лічбах з 4 ,1 да 44,1, г. 
зн. у 11 разоў. Удзельная вага асоб 8 вучонай ступенню ў 1960 г. 
складала 26,8%, 1980 - 29,1%, у 1988 - 35,7% [3] . 

Сістэма дзяржаўных прыярытэтаў прывяла за аг-пшнія 30 гадс / 
да структурцых дэфармацый к-дравага патэнцыялу, яго непамернай 
"тэхнізацыі", пры недастатковай долі навук аб зямлі. Напрык-ад, 
у адзінаццатай пяцігодцы прырост колькасці навуковых работнікаў 
БССР у тэхнічных навуках склаў больш 80% ад прырсіту агульнай 
колькасці мнвуковых работнікаў. Гэта забяспечыла зніжэнне ўд-
зельнай Н.ЧІ'І пучоных, Я К І Я працавалі ў галіне гістарычных, геаг-
рафічпмх. імі'мды«шых, педагагічных, псіхалагічных навук, мастацт-
вазнчуі іі і і іі -: ігіктуры з 41,4% (1960Г.) да23,8% (1988г . ) . 3 
другпг і ' і '.' ім М'-рн развіцця ў свеце другой хвалі НТР, дзе 
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лідэрамі сталі інфарматыка, мьфаэлектроніка, фізіка-хімічная 
біялогія, у Беларуеі змяншалася удзельная вага вучоных у галін^ 
прыродазнауства (доля хімі/лў зніз ілася з 6,4% у 1960 г. да 4,7% 
у 1988 г. , біёлагаў адпаведна з 5,8%, 5,2% да 4,9%) [43. "Ук-
лад" у гэты працэс уносілі самі і/ ністэрствы і ведамствы 
(Прэзідыум АН Беларусі яшчэ з пачатку 70-х гг. рэзка скараціў 
падрыхтоўку спецыялістаў біялагічнага профілю). Цалкам відавоч-
на, што доўгатэрміновае захаванье такой негатыўнай тэндэнцыі 
прывяло да замаруджанага развіцця хімічнай прамысловасці, выка-
рыстанню ўстарэлых тэхналогій. Народнагаспадарчы комплекс з цяж-
касцю "засвойваў" білтэхналогіі , абвастрылася экалагі лая с ітуа-
цыя, зніжалася прадукцыйнасць сельскай гаспадаркі. 

Адсутнасць навукова абгрунтаваных прагнозаў развіцця наву-
кова-тэхнічнага і сацыяльнага прагрэсу прывялі да перакосаў у 
кадравай палітыцы. У прыватнасці, назіраюцца незбалансаванасць 
размэркавання кадраў па галінах навук, нерацыянальная кваліфіка-
цыйная і ўзроставая структура навук^зых работнікаў. На прамысло-
вых прадпрыемствах доля вучоных у канцы 80-х гг. складала толькі 
11,7%, а дактароў навук - 0,01%. Вострай уяўляецца якасная праб-
лема ў галіновай навуцы. Калі ў цэлым удзельная г нга дактароў і 
кандыдатаў навук у структуры навуковай інтэлігенцыі складала 2 ,4 
%, а канд-'датаў навук - 33,2%, то ў галіновых НДІ - адпаведна 1, 
6% і 22% [БЗ. 

Навука ака.алася непадрыхтаванай да пераходу на інтэнсіўнае 
развіццё ва ўмовах стабілізацыі колькаснага складу (застой і 
страта стымулаў, зніжэнне прафесійнай мабільнасці, залішняя тэ-
матычная пераемнасць, старэнне калектываў і г. д . ) . На жаль, 
афіцыйная статыстыка не дае дастатковых даных аб узроставай 
структуры вучоных, але што старэнне адбывалася, вядома і без 
статыстыкі. нашых даных, гэтая праблема гіраявілася ў канцы 60 
-х гг. За 1977-1983 гг. тэмпы прыросту моладзі да 30 гадоў у на-
вуку склалі, па даных эканамістаў, толькі 8,6%. Гэта адзін з 
нанбольш НІЗКІХ паказчыкаў сярод усіх галін народнай гаспадар.сі 
рэгіёна. Колькасць занятых у галіне расла за лік асоб сярэдняй 
узроставай групы (ад 30 да 49 гадоў), якая павялічылася на 86 1% 
С63. Нк сведчыць гісторыя навукі, большасць выдатгых адкрыццяў 
зроблена маладымі людзьмі. У маладосці даследчык свабодны ад ус-
таялых догмаў, яго інтэлект г ібкі і ўспрыймальны, адпаведна па-
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выш і п іі н шмм ш. адкрыцця. У той жа час з гадамі прыходзіць 
не і ІІ І І НІІ . іты8м, але і высокі службовы ўзровень, які дае 
прагч м і ^д;ігл у вырашэнні арганізацыйных пытанняў і г. д. Ста-
рэнні ммнуковых калектыва1" у роўнай ступені закранула ака-
дэмі 'іііую, вышэйшую навучальную і галіновую навукі, найбэльш моц-
на медыцынскія, ветэрынарныя, біялагічныя, Х І М І Ч Н Ы Я , 

філасофскія, гістарычныя і іншыя галіны гедаў. 
Сашяльнае развіццр вучоных. У апошнія дзесяцігоддзі пра-

явілася тэндэнцыя зніжэння прэстыжу вучонага ў грамадстве. Іут, 
на нашу думку, ігралі ролю фактары як эканамічнага, так 1 сацы-
яльнага парадку. 

Па-першае, у рамка.. камандна-адміністрацыйнай сістэмы 
"вярхі" недастаткова ўлічвалі спецыфігу навукі. Гіпертрафія пла-
наврга падыходу ў шкоду творчай свабодве, слабае матэрыяль-
на-тэхнічнае вабеспячэнне як другараднай галіны нароцнай гаспа-
даркі, бюракратычныя рэгламентацыі н^вуковай дзейнасці - усе 
гэтыя элементы стваралі сацыяльна-эканамічны механізМ не стыму-
лявання, а падаўлення пазнавальнай яе ролі. Тут і зніжэнне інтэ-
лектуальнага патэнцыялу з - з а недахопаў адукацыі, і мараль-
на-этычныя праблемы, звязаныя з выхаваннем, і застарэлыя 
прыярытэты мэт даследавання, выкліканыя незгчатрабаванасцю нг-
вукі. 

Па-другое, аб'ектыўны ход усяго пасляваеннага перыяду, калі 
навуковая праца ператзарале^я ў адну з масавых лрафесій. Трэцяй 
прычынай зніжэння прэстыжу прафесіі з'яўляецца матэрыяльны ўзро-
вень жыцця нявуковых работнікаў. У гады застою твор"ая насыча-
насці. навуковай працы зніжалася хутчэй, чым расла яго аплата. 
Так, у 1966 г. сярэднемесячная заработная плата ў галіне "Навука 
і навуковае абслугованне" складала 125,» ад аналагічнага паказчы-
ку па ўсёі> народі.ай гаспада. цы, то ў 1984 г. - толькі 107,3%. 
Сяр'дні ўзровень аплаты стаў значна ніжэй, чым у будаўніцтве, на 
тг'ннспарце і ў прамысловасці. Ліквідаваць гэты разрыў не ўдалося 
1 п н'лн пыхаду пастановы ЦК КПСС, СМ СССР і ВЦСПС ад 22 мая 1985 
г. " н"ріпрнствованнн оплаты труда научных работннков, конс-
труі і і і м і'"ХН0Л0Г0в промышленностн". 

ІІІШЫМ сферам, даследчую працу ахапіла 'хваля 
нмш. ншуканства і хабарніцтва. Лэфармавалі асобу 

і . і ц " і ііім.і цогмы і партыйныя аўтарытэты, як вышэйшыя 
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распарадчыкі лёсаў. 

Будучае незалежнай дзяржавы Беларусь шмат у чым будз зале-
жаць, як сведчыць працкглы вопыт гісторыі, ад разумнай, уз-
важлівай кадравай палітыкі ў сферы навукі. 
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Змест 

Ад складальнікаў. В.Ф. Кувнер 3 
Праблема першапачатковага засялення 

Беларусі. А.Г. Калечыц. 6 
Актуальныя праблемы археалогіі славян У-Х стст. 

у Беларускім Палессі. ЕС. Вяргей. 13 
Будзіны, неўры ці скіфы? Праблема дачынення герадо-

тавых плямёнаў да тэрыторыі Беларусі. С. Я. Рассадзін. 24 
Новы пагляд на этнагенез беларусаў. І і Піліпемка. 34 
Шматукладнае грамадства IX-XI стст. і пытанні перы-

ядызацыі раннесярэдневяковай гісторыі Беларусі. Г.В. Ягькаў 41 
Працэс утварэння Вялікага княства Літоўскага 

(XIII - XIV стст. ). В.Л Насевіч 54 
Грашовыя сістэмы Вялікага княства Літоўскага 

ў XI11 - XV стст. В. I. Бекцінееў 63 
Рэфармацыя на Беларусі ў другой палове XVI -

першай палове XVII стст. Л.С. Іванова. 73 
Паўстанне 1794г. на Беларусі і Літве. А.М. •ілатава. 83 
Асвета на Беларусі ў першай палове XIX 

стагоддзя: тэндэнцыь развіцця. С.А. Кузняева. 92 
Сямейныя бюджэты як крыніца аб эканамічным становішчы 

рабочых Беларусі ў пачатку XX ст. Э.М. Савіцкі ,..102 
Шляхі развіцця беларускай культуры ў 

гіачатку XX ст. У. Г. Філякоў 110 
Ееларуекая вёска: ад дэкрэта аб зямлі да суцэльнай 

калектывізацыі. С. М. Ходаін. 117 
Арэнда зямлі ў Савецкай Беларусі 

(20- я гады). А.М. Сарокіа : 128 
Да пытання аб неабходнасці пераасэнсавання гісторыі 

Саветаў у 20-30-я гады. У. Н. Сідарцоў. 138 
Крах аднапартыйнай сістэмы на Беларусі. І.С. Котаў .144 


