
СЯРЭДНЯЯ СПЕЦЫЯЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ У С1СТЭМЕ НАРОДНАЙ 
АСВЕТЬ! САВЕЦКАЙ БЕЛАРУС! 20-Х ГГ. XX СТ.

3 усталязаннем савецкай улады на тэрыторьи Беларус'| паустала пытанне аб рэарга- 
Н1зацы1 с!стэмы народнай адукацьн. Савецкае юраунщтва ставка задачу падрыхтоум кад- 
рау для народнай гаспадарю I адукацьи у каротюя терм1ны. I перавыхавання лрацоуных - 
мае у духу сацыял1зму. Савецюм урадам у 1917—1920 гг. прынята звыш 50 дэкрэтау, пас-! 
таноу. палажэнняу па пытаннях асветы. Яны был! наюраваны на л1квщацыю саслоуных 
веравызнальных, нацыянальных I Ышых прыв1леяу I абмежаванняу у гал1не народнай | 
адукацьн. Узяты К1раун1цтвам Савецкай краЫы курс на лжвщацыю культурнай I эканам1ч-1 
най адсталасц! патрабавау стварэння дасканалай сютэмы народнай асветы. Адным з га- 
лоуных яе элементау стала еярэдняя спецыяльная адукацыя.

Сютэма еярэдняй ег.ецыяльнай адукацы!, якая 1снавала пры царскай уладзе, была| 
прадстаулена на Беларуа двумя сельскагаспадарчым! навучальным! установамк 12-ю кг-; 
мерцыйным! вучыл!шчам'|, 3-я мужчынсюм! I 4-я жаночымя настаунщюмя сем1нарыям1 [6 
с. 14]. Мнопя з 1х працягвал! працаваць у савецю час, стаушы асновай для прафеайных ц> I 
агульнаадукацыйных школ. Напрыклад, Горы-Горыцкая земляробчая школа I Горы-Горац- 
кае зямельна-агранам’ннае вучылшча был1 адным! з лепшых у Раайскай '|мперьп I у пасля-; 
рэвалюцыйны час. На IX базе была заснавана ВНУ — сельскагаспадарчая акадэм1я.

у снежн! — студзен! 1917 — 1918 гг. »был1 утвораны аддзелы народнай адукацьн у В 
складзе губернсюх I узездных Саветау Вщебскай, Маплёскай I М1нскай губерняу. У лжу 
першых мерапрыемствау аддзелау народнай адукацьи Беларуа было адзяленне царквы 
ад школы. 28 студзеня 1918 г. М|нсю Савет рабочых I салдацюх дэпутатау аб’явгу, што усе; 
царкоуныя. прыходсюя, манастырсюя дамы I маёмасць уох веравызнанняу адыходзяць дз̂  
М|нскага Савета рабочых салдацюх дэпутатау [3, с. 60—61]
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яггяпаочае 1 культурнае будаунщтва у рэспубШцы патрабавала вялкаи колькасц 
течыяпстау Невялжая кслькасць ВНУ, працяглы т э р м н  навучання у IX, не магл, нават 
е т а  задавол1ць латрэбы гаспадарк, у  кадрах асабл.ва у аднауленчь. лерыяд. кал. ВНУ

,0М У ствм и адна«леннем , далейшым развццём гаспадарк. усе белый адчувалася пат- 
рзба)  спецыял^стах сярэдняй квал1ф«аць». Асноуным тылам сярэдняи слецыяльнаи шко-

"“ ^нГс^ы яльны м  пасяджэнн! ЦК камлартьп у снежи 1920 г. было абмеркавана лытан- 
„  адукацы, вьшачаны лрацятасць навучання у тэхнжумах.
р тГ "ч з н и а Г а б е м  ведау 1 т  пав,ннь, валодаць вылускн.к, У лрынятаи рэзал^ы , 

адзначалася. Што «надо ссздавать техникумы возможно энертчнее. д а  только ас.ь „о  
г"тпчные кадры преподавателей и необходимое оборудование» [5, с. 36о].

в Тэхн1кумы як новы тыл сярэдн!Х спецыяльных навучальных устаноу, упершын 
: I  ня Бела0ус1 V 1919— -> 920 гг Створанае яшчэ да рэвалюцьн М|нскае паллэхнннае ву- 
люя на ьелар', у с г г р  ~с -ютяга 1919 г было пераутворана у Бела-чыгашча рашэннем Наркамасветы БССР ад 25 лютага |у г. оыли меН у к /
пч г *  л-?яожа\/ны пал!тэхн'|кум Ён падпарадкоувауся Галоупрафадукацьи РСФСР увал у 
^ » у РХ “  Л^ных у“ аноу лрафтэхадукаць». Стварауся ен у цяжк,х умовах .ншазем- 
най мзрвенцьи грамадзянскай вайны I гасладарчаи разрух!. У тахмкуме с.вораны здд 
Г Г п д а Х о у ч а е ,  мехаичнае ,нжынерна-5удаун,чае, мм.чнае, алектратахнннае [3 

с. 175]. У сувяз'| з акупацыяй Мжска польсюм! войскам'; пал!тэхн1кум не паспеу разгарнуць 
сваю лрацу Тольга пасля яго вызвалення была працягнута праца па яго арганизацьн.

16-га л1пеня калепя Галоупрафадукацы) зацвердзта «Палажэнне аб тэхнкумах»
У 1м паведамлялася «Техникумы есть специальные учебные заведения, имеющие цель*, 
сообщение специальных технических знаний в определенной специальности лицам, про
шедшим не менее 2-х лет обучения в школе 2-й ступени или получившим соответствен
ную подготовку. а также рабочим, которые могут по своему развитию следовать за курсом.
Обучение в техникумах бесплатное» [3. с. 175].

У канцы зерасня 1920 г. у палпгзхнжуме пачалюя заняло на шаау аддзяленях. 1нжы- 
нерна-будаун1чым, механичным, культурна-тэхн1чным, сельскагаспадарчым з чатырохгадо- 
вым тэрм1нам навучання. Пры тэхн.куме был! арган!заваны падрыхтоучае аддзяленне . 
землеупарадкавальныя курсы. На падрыхтоучае адзяленне прымалюя асобы з адукаць 
не Н1ЖЭЙ за вышэйшае пачатковае вучылшча, а на першы курс — асобы з сярэдняй ду 
цыяй Ц1 з адпаведнай трупы школы другой ступен:. У адпаведнасщ з Палаженнем а о  тэхн - 
кумах яго вучн! пав1нны был! праходзщь двухгадовую вытворчую практыку, а затым атрым- 
г Ж х ь  звание 1жынерау-практыкау па той ц| )ншай спецыяльнасц!, неабходнасць у як 
падкрэсл.валася у Палажэнн). была вельм! вяшай для справы аднаулення вытворчых с т  
разбуранай вайной I акупацыяй Беларуси У 1920 г. тэхн1куме вучылася 352 чалавек!. пра-
иавала 46 выкладчыкау. . . „

9 снежня 1920 г. [Мною дзяржауны пал1тэхн1кум быу пераутвораны у вышэишую наву
чальную установу — Беларусю палггэхнмны мстытут. ^

30 мая 1919 г М!нсю губернсю адзел народнай адукацьн прыняу рашэння ао арг=>ниа- 
цы, у Бабруйску тэхн!кума з чатырохгадовым тэрм.нам навучання Практычнаму ажь1цяу- 
пенню гэтага рашэння перашкодзта акупацыя час™ тзрыторьи Беларус! п^.ьлом! 
войскам! летам 1919 г. I тольк! увосень 1920 г. пасля выгнання акупантау оыла завершана

ЯГ° ^ У другой палове 1920 г. адкрываецца палггэхнкум у Слуцку. Школьны савет яго паве- 
дамляу у  Наркамасветы, што на 14 снежня 1920 г. у тэхн.куме ф у н к ц ы я н у е  1нжынерна-оу- 
дауннае аддзяленне, якое аб ядноувае арх1тэ^гурны I дарожна-будаун!чы факультеты. Н 
!м вучылася 160 чалавек. Таксама паведамлялася, што «у выпадку прыцягнення ц *  праць.
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у тэхн1кум вял1кай колькэсц! педагапчных ал плануецца адкрыць у 1м мехаычнае адзялен- 
не [3, с. 178].

У другой палсве 1920 г. пачалася праца па арган<зацьн сельскагаспадарчага тэхнжу- 
ма у Мар’най Гоцы I педтэхнкума у 1гумене, прамыслова-эканам)чнай школы у М|нску [7. 
с. 110].

3 1920 г. разгортваецца сетка 'ндустрыяльных, сельска-гаспадарчых, медыцынсга, 
педагапчных I мастацюх тэхнкумау. 1х непасрэдная задача — падрыхтоука I выхаванне 
спецыялюта з закончанай сярэдняй квал|ф|кацыяй, яю мог бы юраваць працай у пэунай га- 
Л1не спецыяльнасц! I сваей дзейнасцю наюроуваць савецкую гаспадарку I будаунщтва па 
сацыялютычным шляху [1 с 15]. Камюар Народнай асветы БССР А. Балщю на старонках 
часопюа «Асвета» дау азначэнне тэхнкуму як навучальнай установе I вызначыу заданы, 
яюя стаяць перад 1м. Зыходзячы з гэтага, навучальная установа павЫна даць сва1м студэн- 
там: усебаковыя веды па спецыяльным дысцыплЫам у адпаведнасц: з канкрэтнай мэта- 
вай устаноукай таго ц  1ншага тэхн1кума; мэтадычна-правтьныя прыёмы той вытворчай 
працы. якая неабходна для будучага тэхн!ка; дасканалае практычнае знаёмства з предме
там сваёй спыцыяльнасц!, шырокую арыенц|роуку у адпаведнай гал1не тэхн1К1, культуры 
або савецкага будаун1цтва: належнае палтеыхаванне [1, с. 15].

Выкананне вучэбных планау \ праграм у тэхн!кумах адбывалася у цеснай сувяз! з 
практыкай па спецыял1зацьи установы.

У тэхнкумы паступала моладзь з 15 гадоу, якая скончыла сям1гадовыя школы, школы 
сялянскай моладз|, альбо школы пал1тасветы, аднолькавыя па сва!х праграмах з 
сям!гсдкам1.

Тэхн!кумы мел! цесную сувязь з вышэйшым! навучальным! установам!. Студэнты, 
скончыушыя тэхн!кумы I пасля 2-х гадовага практычнага стажу, набывал! правы наступлен
ия на друп курс вышэйшай назучальнай установы на друп курс па сваёй спецыяльнасц! Г 
на першы курс 1ншай.

Тэхнжумы не з’яулял1ся установам) масавага характару, л1к IX I спецыял1зацыя вызна- 
чал1ся у адпаведнасц! з запатрабаванням! гаспадарк!, культуры I савецкага будаунЩтва.

Так1м чынам, у рэспубл1цы у 20—30 гг. XX ст. склауся якасна новы тып сярэдн1х спе- 
цыяльных навучальных устаноу — техникумы. Ужо у першы год. пасля выгнання польск!Х 
войск, у Беларуа працавала 26 навучальных устаноу гэтага тыпу з колькасцю навучэнцау 
у IX 4163 чалавек, што у 5 разоу больш, чым у 1914 г. [2, с. 730] Характерней асабл1васцю 
разв1цця сярэдняй спецыяльнай адукацьп у аднауленчы перыяд было умацаванне матэ- 
рыяльнай базы навучальных устаноу, больш поунае узгадненне профтю падрыхтоук! спе- 
цыял1стау з патрэбам! народнай гаспадарк!, удасканалення вучэбных планау \ праграм, па- 
вышэнне узроуню зыкладання.

Тэхн1кумы, створаныя у аднауленчы перыяд, з’явтюя базай для далейшага развщця 
сярэдняй спыцыяльнай адукацьн у гады 1ндустрыял1зацьп I першых пяц1годак. Паводле да- 
ных на 1 студзеня 1931 г. у Беларуа працавала 58 тэхн1кумау, у тым Л1ку 8 Ыдустрыяль- 
ных,_9 сельскагаспадарчых, 7 будаун!чых, 6 транспарту I сувяз!, 3 лясной гаспадарк!. Коль- 
касць навучэнцау дасягнула 11249 чалавек [4, с. 32].

У 20-я гады XX ст. захазалюя некаторыя элементы астэмы адукацьн дарэвалюцый- 
нага часу. У развщц! сярэдняй спецыяльнай адукацьн, нягледзячы на адрозненне у асноу- 
ных падыходах, метадах, усё ж так! наглядалася пэуная пераемнасць. Савецкая улада 
уводзта крайн! пракгыцызм пры стварэнн! астэмы народнай адукацьн: навучанне I выха
ванне падрастаючага пакалення было цесна звязана з жыццём, каб дарослае насельн1цт- 
ва магло слалучаць сваю вытворчую дзейнасць з працягам вучобы. У аснову савецкай ас
тэмы народнай адукацьи был! пакладзены неперарыунасць, пераемнасць I узаемасувязь 
уах звенняу выхавання I навучання — ад дашкольнага да вышэйшага.
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