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РАЗВІЦЦЁ АДУКАЦЫІ Ў ВІЦЕБСКАЙ, МАГІЛЁЎСКАЙ І МІНСКАЙ 
ГУБЕРНЯХ НА СТАРОНКАХ ЗЕМСКАГА ДРУКУ (1911 – 1917 ГГ.)

В. С. Янкоўская, 2  курс, гістарычны ф-т, БДПУ, Мінск
навук. кір. – М. М. Забаўскі, доктар гістарычных навук, прафесар, БДПУ

Ва ўмовах развіцця капіталістычных адносін на тэрыторыі беларускіх губерняў паўстала 
пытанне аб рэфармаванні сістэмы мясцовага самакіравання. Першым крокам на шляху ўвядзен-
ня земстваў на тэрыторыі Паўночна-Заходняга краю (Віцебская, Магілёўская і Мінская губерні) 
стала прыняцце пастановы ад 2 красавіка 1903 г. «О введении в действие в западных губерниях 
Положения об управлении земским хозяйством в девяти Западных губерниях». Але ў адрозненні 
ад расійскіх земстваў яны не былі выбарнымі органамі. 14 сакавіка 1911 г. Мікалай ІІ падпі-
саў загад аб распаўсюджванні на тры беларускія губерні (Віцебскую, Магілёўскую і Мінскую) 
«Положения о губернских и уездных земских учреждениях 1890 г.», і ў кастрычніку 1911 г. 
былі заснаваны Віцебская, Мінская і Магілёўская земскія ўправы [1, c. 113]. Адным з найбольш 
эфектыўных сродкаў распаўсюджвання асветніцкіх ідэй быў перыядычны друк. 

Мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца вызначэнне ўплыву земскага друку на развіццё адукацыі 
ў трох беларускіх губернях (Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай). Даследаванні ў гэтай галіне правод-
зілі такія навукоўцы як В.П. Слабажанін, В.Я. Навагродскі, Т.Л. Шаламіцкая, М.М. Забаўскі і інш.

Асветніцкая дзейнасць земстваў на тэрыторыі Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губер-
няў знайшла адлюстраванне ў сферы адукацыі на старонках такіх перыядычных выданняў як 
«Магілёўская земская нядзеля», «Веснік земскай гаспадаркі Магілёўскай губерніі», «Веснік 
Мінскага губернскага земства», «Наша земская справа», «Віцебскі веснік», «Мінскі голас» 
і г.  д. Мясцовыя выданні рэгулярна друкавалі справаздачы аб дзейнасці земстваў у справе 
народнай адукацыі, стану вучэбных устаноў і колькасці вучняў. На старонках земскага друку 
меліся рэкамендацыі наконт арганізацыі вучэбнага працэсу і адпачынку вучняў, вырашэнню 
гаспадарчых пытанняў. Асноўнымі напрамкамі асветніцкай дзейнасці земскага друку былі: па-
вышэнне ўзроўня адукаванасці і ўвогуле павышэнне ўзроўня культуры насельніцтва, распаў-
сюджванне агранамічных, медыцынскіх, ветэрынарных і іншых ведаў. Перыядычныя выданні 
земскіх органаў змяшчалі рэкамендацыі па пытаннях адкрыцця і падтрымкі школьных устаноў, 
арганізацыі вучэбнага працэсу, інфармавалі  пра новыя паступленні ў бібліятэкі і кніжныя лаўкі. 
Арыентацыя на ўвядзенне ўсеагульнай пачатковай адукацыі, прыняцце плана «праектыруемай 
земскай сеткі»падштурхоўвалі земскія ўстановы да выдзялення значных фінансавых сродкаў 
на школьнае будаўніцтва і трыманне ўстаноў адукацыі. Менавіта ў гэтым напрамку дзейнасць 
земстваў дасягнула поспехаў [1, c. 114–115].

На тэрыторыі Магілёўскай губерні ўпершыню выдаваўся часопіс «Магілёўская земская 
нядзеля”. На старонках часопіса  планавалася друкаваць справаздачы аб дзейнасці земскіх 
устаноў. А з 1914 г. друкаваўся «Веснік Магілёўскага губернскага земства”. У часопісе меліся 
сведкі аб дзейнасці мясцовага земства і іншых земскіх органаў самакіравання Расійскай Імпе-
рыі. Адной з самых вострых пытанняў было забеспячэнне навучальных устаноў памяшканнямі. 
У Магілёўскай губерні ў 1913 г. 70 % пачатковых вучылішч знаходзіліся з іншымі ўстановамі 
ў нанятых памяшканнях. Вялікая частка сродкаў выдзялялася на арэнду, рамонт і будаўніцт-
ва будынкаў для ўстаноў адукацыі [1, c. 114]. Для гэтых мэтаў Мінскае земства выдаткавала 
ў 1912 г. 354 790 руб. Праблему забеспячэння школамі земскія ўстановы спрабавалі выра-
шыць за кошт наёму памяшканняў, пераводу на сваё ўтрыманне школаў царкоўнага ведамства 
і Міністэрства народнай асветы. З 1912 г. земствы бяруць на сваё утрыманне народныя вучы-
лішчы, якія фінансаваліся сельскімі таварыствамі [2, c. 21]. У Магілёўскай губерні на патрэбы 
адукацыі было выдаткавана 1 643 768 руб. ці 36,7 % усяго земскага губернскага бюджету [3, 
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c. 69]. У Мінскай губерні  патрэбы на развіццё адукацыі павялічылі на 320 % у 1912 г. у параў-
нанні з 1911 г. З 1911 па 1914 г. Мінскае губернскае земства павялічыла выдаткі на адукацыю 
на 385 %. У «Весніку Мінскага губернскага земства»была апублікавана фінансавая справаздача 
аб даходах і выдатках Мінскага губернскага земства за 1911–1914 гг. Выдаткі на адукацыю на 
працягу азначанага перыяду павялічваліся з 327 300 руб. у 1911 г. да 1 588 553 руб. у 1914 г. 
[2, c. 12–15]. Такім чынам, фінансаванне адукацыі павялічылася ў 5 разоў.

Земствы такасама надавалі ўвагу адкрыццю навучальных устаноў. З 1907 г. большасць 
народных вучылішчаў у Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай губернях адкрываліся земствамі. 
Напрыклад, у Магілёўскай губерні імі было адкрыта 200 вучылішчаў, у Мінскай – 136, у пяці 
паветах Віцебскай губерні – 60. Павелічэнне колькасці земскіх школ мела станоўчае значэнне. 
Школы будаваліся ў сельскай мясцовасці, што знізіла праблему наведвання іх у зімовыя месяцы. 
Зменшылася колькасць адмоў і колькасць вучняў, якія прыпадаюць на аднаго настаўніка. Аднак, 
як паказваюць справаздачы, стан земскіх школ быў дрэнны. Большасць з іх  не адказвалі санітар-
на-гігіянічным патрабаванням. У школах было холадна, цесна і вільготна [4, c. 371].

Земствы прыймалі меры па павелічэнні якасці выкладання ў земскіх школах. У некаторых 
земскіх школах, апрача выкладання чытання, пісьма, арыфметыкі, настаўнікі знаёмілі  вучняў 
са сведкамі па гісторыі, геаграфіі, прыродазнаўству. У працэсе заняткаў выкарыстоўваліся на-
глядныя дапаможнікі. На сродкі земскіх устаноў адкрываліся настаўніцкія і школьныя бібліят-
экі, ізбы-чытальні, кніжныя лаўкі, тыпаграфіі. Гэтыя мерапрымствы дазвалялі ўзняць земскую 
адукацыю на больш якасны ўзровень.

Падрыхтоўка настаўнікаў таксамам была важным напрамкам дзейнасці земстваў. На летніх на-
стаўніцкіх курсах, лекцыях, якія праводзілі земствы, настаўнікі маглі павялічыць свае веды і абмя-
няцца вопытам са сваімі калегамі. На гэтых курсах чыталіся лекцыі па псіхалогіі, задачах пачатковай 
школы, педагогіке, методыке выкладання розных дысцыплін, правілах аказання першай медыцынскай 
дапамогі. Лектарамі выступалі прафесары і прыват-дацэнты Маскоўскага ўніверсітэта. На лекцыях 
дэманстраваліся новыя дапаможнікі, прыборы па фізіке і ўсё тое, што можа дапамагчы больш глыбо-
каму засваенню лекцый [5, c. 21]. Мерамі па паляпшэнні якасці педагагічных кадраў было адкрыццё 
навучальных устаноў па іх падрыхтоўцы. У маі 1914 г. Мінскае губернскае земства вырашыла засна-
ваць ніжэйшае культурна-тэхнічнае вучылішча. У 1914 г. у Мінску быў адкрыты педагагічны інстытут 
з трохгадовым тэрмінам навучання. У 1913–1914 гг. у Мінску дзейнічалі 62 навучальныя ўстановы. 
З 1910 г. у Віцебску працаваў настаўніцкі інстытут, які рыхтаваў настаўнікаў гарадскіх пачатковых 
вучылішч і вышэйшых пачатковых школ. На яго базе ў 1918 г. быў сазданы Віцебскі педагагічны ін-
стытут. У Віцебскай губерні ў 1913 г. было 1520 пачатковых школ, тры гімназіі, Полацкі кадэцкі кор-
пус, Полацкая настаўніцкая семінарыя, духоўная семінарыя, Зачэрнянская сельскагаспадарчая школа, 
бібліятэкі і чытальні. У Магілёве ў 1913 г. быў таксама заснаваны настаўніцкі інстытут, на базе якога 
быў сазданы ў 1918 г. Магілёўскі педагагічны інстытут. У 1913 г. на тэрыторыі Магілёўскай губер-
ні было 1329 народных вучылішч, 1010 школ духоўнага ведамства, 47 сярэдніх вучэбных устаноў, 
360 яўрэйскіх вучылішч, дзве сельскагаспадарчыя школы, бібліятэкі і чытальні [3, c. 71–72].

Такім чынам, можна адзначыць, што роля земстваў і іх перыядычных выданняў, не глед-
зячы на некаторыя недахопы, усе ж такі займала вядучую пазіцыю ў працэсе распаўсюджвання 
ведаў сярод насельніцтва трох беларускіх губерняў. Друкаваныя выданні  земстваў адыгралі 
значную ролю ў прапагандзе дзейнасці органаў самакіравання. Земскія часопісы і газеты сад-
зейнічалі павышэнню ўзроўня адукаванасці насельніцтва, якасці выкладання ў земскіх школах і 
ўвогуле садзейнічалі культурнаму развіццю краю.
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