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У 20-я гады XX стагоддзя адбывалася стварэнне новай савецкай сютэмы сярэдняй 
спецыяльнай адукацьп. У тэты перыяд быу назапашаны значны вопыт у стварэнж матэрыяльнай базы 
новай адукацыйнай астзмы, у тым лжу сярзджх спецыяльных навучальных устаноу.

Сетка сярэджх спецыяльных навучальных устаноу Савецкай Беларуа пачала фарм1равацца 
адразу пасля заканчэння польска-савецкай вайны I пераходу да м!рнага жыцця. Ужо у 1921 -  1922 
навучальным годзе у ССРБ працавала 17 тзхжкумау [1, л. 1; 9, с. 333; 10, с. 52-54]. Адкрыццё 
тзхжкумау патрабавала значных матэрыяльных затрат на абсталяванне памяшканняу, ацяпленне у 
халодныя месяцы, абсталяванне кабжетау I майстэрань, б1бл1ятэк1, лггаратуру, зарплату 
выкладчыкам I персаналу, стыпенды! I жтэрнаты для студэнтау I г.д. Большасць з гэтых тзхжкумау 
было адчынена стыхмиа без плану I без сур’езнай дзяржаунай падтрымю. Таму не усе яны был! 
жыццяздольным! ва умовах пасляваеннай разрух!. Дапрацаваць да канца 1921 -  1922 навучальнага 
года з-за матэрыяльных цяжкасцяу не змагл! 5 тэхнжумау [5, л. 9-11]. У сувяз1 з недахопам сродкау на 
сярэднюю спецыяльную адукацыю, юраужцтвам кражы был! прыняты рашэнж аб скарачэнж сеткг 
тзхжкумау I пераводзе частю IX на гаспадарчы разлж, самаабкладанне бацькоу вучняу, уводзтася 
плата за навучанне. У метах кантролю за развщцём сетю сярэджх спецыяльных навучальных устаноу 
на паседжанж прэзщыума ЦБК БССР 24 студзеня 1922 г. было прынята рашэнне аб забароне 
адкрыцця новых тзхжкумау без папярэдняй санкцьи ЦБК ц| СНК рэспубл|'ю [5, л. 10]. У 1924 г. пасля 
першага узбуйнення тэрыторьп БССР у распараджэнне Наркамата асветы рэспублШ был! 
перададзены наву^альныя установы Галоупрафадукацьм РСФСР, як!я знаходзтю я на тзрыторы! 
далучаных 15 паветау ЕМцебскай, Гомельскай 1 Смаленскай губерняу. Агульная колькасць тзхжкумау у 
рэспублщы, пасля узбуйнення, вырасла да 33 устаноу. У сувяз! з тым, што такая колькасць устаноу 
яуна не адпавядала сродкам рэспублм IX колькасць у наступныя два гады была скарочана на 9 
тзхжкумау [7, л. 85].
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3 цягам часу стала в1давочна немэтазгоднасць зачынення шэрагу устаноу сярдняй 
спецыяльнай адукацьн. Больш таго для ажыццяулення буйных праектау лжвщацьн непюьменнасц!, 
усеагульнага навучання, ждустрыял1зацьи, калектыв1зацьн, культурных пераутварэнняу 
патрабавалася вял!кая колькасць квал1ф'|каваных спецыял1стау, мнопх з яюх павжны был! рыхтаваць 
устансвы сярэдняй спецыяльнай адукацьй. ! таму перад юраужцтвам рэспублМ паустала праблема 
адшукання сродкау на пашырэнне сетк! тэхжкумау. 3 1926 г. пачауся новы этап росту колькасц! 
сярэджх спецыяльных навучальных устаноу. Гэта было звязана з паступовым паляпшэннем 
эканам:чнага стану рэспублш, далейшым развщцём кражы ! павел!чэннем патрэбы у квал|ф1каваных 
кадрах. У канцы 20-х гадоу был! прыняты важный рашэнж на самым высоюм пзртыйным I дзяржауным 
узроуж, як!я прадугледжавл! далейшае фарараванае развщцё сярэдняй спецыяльнай адукаць». Так, 
пастановай Пленума ЦК УКП(б) ад 12 лшеня 1928 года “Аб паляпшэнж падрыхтоую новых 
спецыялютау" ставтася задача пашырыць, пачынаючы з 1928 года, сетку тэхжкумау з тым, каб да 
канца пяц!Годю удзельная вага жжынерна-тэхжчных кадрау павял1чылася у 2 разы [9, с. 235-239]. Па 
заяуцы ВСНГ БССР да канца першай пяц1годю прадугледжвалася павел!чэнне колькасц! жжынерна- 
тэхжчнага персаналу у рэспублщы у 5,5 разоу. Таму на XII з’ездзе КП(б)Б ( 5 - 1 6  лютага 1929 года) 
было прынята рашэнне пашырыць сетку тэхжкумау, яюя рыхтавал! б спецыялютау для прамысловасц!
I сельскай гаспадарю [12, с. 255]. У 1929 г. СНК БССР прыняу пастанову пра дадатковае 
звышпланавае адкрыццё ждустрыяльных тэхжкумау. Быу адчынены шэраг новых тэхжкумау, лгк яюх 
у рэспублщы у 1929 -  1930 навучальным годзе дасягнуу 44 устаноу [11, с.56].

Пал1тыка стварэння матэрыяльнай базы сярэджх спецыяльных навучальных устаноу 
Савецкай Беларуа н а ста  у 20-я гады давол! супярэчл'ты характар. Узяушы курс на пралетарызацыю 
навучальных устаноу, партыйна-дзяржаунае юраужцтва сутыкнулася у першую чаргу з 
матэрыяльным! цяжкасцям1 Выхадцы з рабочага, I у асноуным з бяднейшага сялянскага I батрацкага 
асярсдку, был! найменш забяспечаным! з матэрыяльнага боку слаям! насельнщтва. Каб забяспечыць 
IX большасць у навучальных установах, дзяржаве было патрэбна выдаткоуваць значныя грашовыя 
сродк! на стыпендьн \ сацыяльнае забеспячэнне. Для папаунення шэрагау навучэнцау за кошт 
бяднейшага сялянства патрэбна было яшчэ мець на балансе жтэрнаты, бо па дадзеным на 1927 год 
26 з 29 тэхжкумау знаходзтюя у гарадах, а таму сялянская моладзь мела патрэбу у прыстасаваных 
для жылля памяшканнях, што выклжала неабходнасць у дадатковым фшансаванж. Задавальненне 
сацыяльных запатрабаванняу студэнтау было адным з ключавых момантау дзяржаунай палггыю 
адносна студэнцтва. Важнасць вырашэння гэтай праблемы была выюикана у першую чаргу тым, што 
без задавальнення матэрыяльных патрэб студэнтау I наладжвання IX быта немагчыма было 
пабудаваць нармальны навучальны працэс, “пралетарызаваць” навучальныя установы I дабщца 
акадэм^чнай паспяховасц! IX навучэнцау. Незадаволенасць у матэрыяльным плане пагражала таксама 
з’яуленнем апазщыйных у адносжах да савецкай улады настрояу сярод студэнтау. Першыя 
пасляваенныя гады юнавання студэнтау тэхжкумау, яюя не паходзт: з заможных слаёу насельнщтва, 
можна смела назваць крытычным!. Студэнты атрымл|вал1 пайю у памеры 17-22 фунтау мую. Дзённы 
рацыён навучэнца у Беларусюм рабочым тэхжкуме у 1920 -  1921 навучальным годзе складауся з 
абеду з зац!рк! I % фунта хлеба, вячэра была такой жа, снядання не было. У некаторых тэхжкумах не 
было I гэтага I студэнтам прыходзтася харчавацца у чырвонаармейцау. Не лепш абстаяла справа з 
жтернатамг У 1х не хапала ложкау I навучэнцы начавал! на голай падлозе у скучанасщ' I 
антысажтарыйных умовах. Цалкам зразумела, што у таюх умовах студэнты пачал! хутка хварэць I 
разыходзщца па дамах [13, с.37]. У наступным 1921 -  1922 навучальным годзе сггуацыя крыху 
палепшылася: быу нязначна павял1чаны паёк I з 'явтася  стыпендыя у памеры 5 чырвоных рублёу у 
месяц. Значна палепшылася абсталяванне майстэрань, у яюх студэнты сам! пачал! вырабляць мэблю 
для аудыторый, кабжетау, сггаловых I жтэрнатау. Разам з тым колькасць студэнтау, як1я атрымл1вал! 
гэту невялтую стыпендыю была невялжай. Працэнт стыпендыятау у 1923 -  1924 навучальным годзе у 
сярэджм рауняуся 30 % [8, л. 130-140]. Паляпшэнне фжансава-эканам1чнага становш ча кражы 
д азволта  ужо у наступным 1925 -  1926 навучальным годзе давесщ забяспечаннасць стыпендыям! 
студэнтау да 50 % ад IX агульнага лжу [4, л. 286].

Пастановай СНК БССР ад 15 мая 1925 года з дзяржаунага бюджэту был! выдаткаваны сродю 
на выплату студэнтам стыпендый не толью за месяцы вучобы, але I замесяцы летжх каникул. Важнай 
дапамогай вучнёускай моладз! было таксама прадастаулення !м тьготнага права праезду на чыгунцы 
[3, л. 22].

Не у менш цяжюм стане у першай палове 20-х гг. знаходзтю я I выкладчыю тэхн1кумау. Так, 
амаль што усю вясну 1921 г. выкладчыю сярэдн1х спецыяльных устаноу не атрымл^вал! жалавання, 
хлебны паёк выдавауся не рэгулярна, больш за палову выкладчыкау было вымушана жыць за кошт 
мясцовага насельжцтва. Паёк працаун1кам асветы у 1920 -  1921 навучальным годзе рауняуся 1- 2 
пудам жыта I выдавауся не рэгулярна [2, л .199].
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Цяжю стан працаунжоу асветы быу абмеркаваны на пасяджэнж ЦБ КП(б)Б 20 мая 1921 г. 
Прымаючы пад увагу крайне цяжюя умовы юнавання I поуную незабяспечаннасць выкладчыцкага 
персаналу, было прынята рашэнне даручыць Народнаму камгсарыяту харчавання праводзщь 
забеспячэнне выкладчыкау за кошт мясцовых сродкау праз павятовыя выканаучыя кам1тэты. 
Дэкрэтам СНК БССР ад 15 верасня 1921 г. было уведзена самаабкладанне насельнщтва на патрэбы 
адукацьп па усёй тэрыторьи рэспублж! [6, л. 6]. 3 паляпшэннем эканам|чнага стану у краже, з другой 
паловы заработная плата выкладчыкам выплочвалася ужо рэгулярна ( была лжвщавана 
запазычаннасць па зарплаце. Тым не менш, не гледзячы на пастаянны рост заработнай платы 
выкладчыкау, праблема IX матэрыяльнага забеспячэння да канца не была вырашана.

Гады аднауленчага перыяду был) вельм! цяжюм! для сярэджх спецыяльных навучальных 
устаноу рэспублш. Не хапала падручжкау, сродкау на аргажзацыю майстэрань, кабшетау I 
лабараторый. Да таго ж  занятю у тэхнжумах часта спынялюя з-за адсутнасц! дроу, матэрыялау для 
рамонту памяшканняу. Мнопя тэхн!кумы з-за гэтага прыступал! да заняткау са значным! спазненням). 
Шырока было распаусюджана у гэтыя гады выкарыстанне адных I тых жа вучэбных памяшканняу, 
лабараторый розным! навучалькым! установам!. Зразумела, што усе гэта прыводз:ла да спрэчак з-за 
часу правядзення заняткау. Тым не менш, такое вырашэнне праблемы дазваляла не спыняць 
навучальны працэс.

Таюм чынам, у надзвычайна цяжюх умовах пасляваеннай разрух: I складанага грамадска- 
пал1тычнага станов1шча таго часу юраунщтву БССР удалося стварыць грунтоуную матэрыяльную базу 
сярэдн!Х спецыяльных навучальных устаноу, паступова, хоць I у м1н!мальных памерах, забяспечыць 
матэрыяльныя запатрабаванн! студэнтау I выкладчыкау.
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