
Колькасны і сацыяльны склад студэнтаў тэхнікумаў 
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А. М. Каспяровіч

Студэнцтва сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў у Савецкай Беларусі 
пачало фарміравацца ў асноўным з восені 1920 г., пасля заканчэння працяглага пе- 
рыяду рэвалюцый і войнаў. 3 пераходам да міру на тэрыторыі усходнян Беларуа 
сталі адчыняцца сярэднія спецыяльныя навучальныя установы -  тэхнікумы, якія на 
працягу 20-х гг. склалі сістэму сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Праца па арганізацыі першых тэхнікумаў на савецкай часцы Беларусі пачалася 
адразу пасля першага абвяшчэння БССР, але давесці да канца справу удашся толью 
пасля заканчэння польска-савецкай вайны 1919-1920 гг. Так, восенню  ̂1920 г. ад- 
чынілі дзверы для навучэнцаў Беларускі дзяржаўны тэхнікум. Бабрунскі і ьлуцм 
політэхнікумы, сельскагаспадарчы тэхнікум у Мар’інай Горцы і педагагічны тзхнікум у 
|п/мене. У наступным 1921-1922 навучальным годзе ў БССР налічвалася 26 наву- 
чапьных устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, у якіх навучапюя 4 ,ьЗ чап., што 
было ў 5 разоў больш, чы м  у даваенным 1914 г. [25, с. 110]. Але адчыненыя стыхінна, 
без плана, не ўсе яны былі жыццяздольнымі ў тагачасных цяжкіх матэрыяльныхумо 
вах. У наступныя гады лік сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў і студэнтау у іх 
значна скараціўся. У сувязі з недахопам сродкаў кіраўніцтвам краіны былі прьіняты ра- 
шэнні аб скарачэнні сеткі сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў і пеРав°Д^ 
часткі з іх на гаспадарчы разлік, самаабкладанне, уводзіпася ппата за навучанне [ , 
с 80-83] Так, калі ў 1923-1924 навучальным годзе існавапа 15 сельскагаспадарчых 
тэхнію/маЎ, то ў 1924-1925 гг. засталося 5 тэхнікумаў з 426 навучэнцамі [П 
с. 139-140]. Усяго ў БССР было 15 тэхнікумаў, у якіх навучалася 1928 студэнтаў і_с,
с. 240]. ' .

Пасля першага ўзбуйнення БССР у веДанне Наркамата асветы былі перададзе- 
ны навучальныя уаановы Галоўпрафадукацыі РСФСР. У выніку, як сведчыць спра- 
ваздача ўрада VII Усебеларускаму з’езду Саветаў 1925 г., сетка тэхнікумау вырасла 
да 32, лік навучэнцаў снпаў 4423 чап. [15, с. 286].
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М* ^ ! СТ ,НЬ,М 1925-1926 п ^ э п ь н ы м  годзе лік тэхнікуінаў і студэнтаў у іх быў па- 
меніуаны. Змяненні у сетцы тэхнікумаў былі звязаны з тым што іх колы<асць не а ^ -  
адала цэодкам рэспублікі.. яе патрэбам у кваліфікаваных кадоах Было неабходна 

ГПР,^К383ЦЬ ТЭ« : лікв«аваць назучальныя ўстаноаы, якія мелі вельмі 
п п ^ МГ , РЬ,Т НУЮ У ' ЗЛ,ЦЬ сярэднія спецыяльныя ўстановы аднаго і таго ж 
~ п Каб ПаЗ НуцЬ парапелізмУ Ў пРЗЦьі навучальных устаноў. Таму сетка ся- 
Г э Г м “ ,Х навучальнь!х Устан°Ў бы-па паменшана да 24 з 3999

тйг я Г' пачауся няўх^ ьны рост лікутэхнікумаў і павелічэнне прыёму ў іх студэн-
1, Л р і  звязана.3 пастУп°вым паляпшэннем эканамічнага становГшча д^ей- 
кадр^У 19^-1927 н я іЖ ВЫНІК УСЯГ° ГЭТ!!'а павелічзннем натрэбы ў квалісЬікаваных

п™  5 ? 7 6 ° ^ Х №Й 1  ~ Ь на гэта в ы ^

Трзба адзначыць, што асабліва хугка ў перыяд з 1925 па 1929 год пазвівалягя
^ апі̂ ымГаГ‘ЧНЬ!Х ТЭХНІКуМау' ПрайЯДОенне усеагульнага абавязковага навуча-ня 
павелічэнне колькасці школ патрабавалі павелічэння маштабаў пацрыхгоўкі на- 
стаунжау. Так, пастанован Прэзідыума ЦВК і СНК БССР ад 7 красавіка 192бТ «Аб 
увэдзенні усеагульнага абавязковага навучання» прздугледжвапася значнае пашы

Л 142-143] На^і Ж Ж 5 Ж  
зездзе ,і>-у мая 1926 г.) было таксама прыняга рашэнне аб адкрыцці педагап^ных
м ія К0ЖНаМафУЗе-'СеТКЭпеДтэхнікУмаЎз 1925г. па 1929г. павялічыласяз 10 
да 16, а кантынгент вучняу у іх -  з 2028 да 3525 чал. [17, л. 12].

^ , С= Г ЦЬІЯЛЬНЬ,Х наву4альнь,хустан°Ў паскорыўся 3 пачаткам калек- 
тывізацыі, індустрыялізацыі і разгортваннем культурных пераўгварэнняў Важней
“ К  нашля><У лалейшага пашырэння се™ тэхнікумаГст^і рашэннЫп^- 
ьшга (1928 г.) і лістападаускага (1929 г.) Пленумаў ЦК УсеКП(б). Ліпеньскі Пленум 
прызнау неадпаведнасць паміж тэмпамі падрыхтоўкі спецыялістаў і разгоотванне^ 
~ в а с ц ,  [22, с. 235). 12 ліпеня 1928 г. Пасгановай ^енума Ц К Ж  
— 1 пацрьіхтоу^ новь|х спецыялістаў» ставілася задача пашырыць, пачынаю-
га тэхнічных ^ п ^ Хо,КУМаУ 3 ТЬІМ- да канца ПЯЦ,Г°ДЮ' ЎДзельная вага інжынер- 
5 2 ^ 5 ^  РгУ павял,чь? ася У 2 разы [22; с.235-239]. Па заяўцы Вышэйшага 
м і ,  ? 1 Гаспадаркі БССР павелічэнне колькасці інжынерна-тэхнічнага пео- 
Г  "оВ?оНа, ‘ павялічыі̂ а Ў 5-5 рззоў [23, с. 255]. На Хіі з'ездзе КП(б)Б (&-І6 

прынята рашэнне пашьірыць сетку тэхнікумаў, якія рыхтуюць 
прамьісловасці 1 сельскай гаспадаркі. Асабліва падфэслівапася не- 

= ЭННЯ>> ^Э Д У навучэнцаў [7, с. 267]. Лістападаўскі
ш ^  мЯт 1 ( ) пацверЙ3,у на пашырэнне сеткі ВНУ і тэхнікумаў, паляп- 

Прь,нятьія рашэнні былі адразу лрыняты да выканання. 
і  9о0 г Лік СЯРЭДН,Х навучальных устаноў у рэспубліцы вырас амаль ў двая
ю 1 ДняКЫХ Н3 СН6>КаНЬ 1930 Г' У Савецкай БепэРУа працавала 58 тэхнікумаў юлькасць навучэнцау у іх дасягнула 11249 чалавек [4, с. 730]. У 20-я гт XX ст к п п І

Й Ь"? Г ЭНЦаўТЭ̂ ,кумау 5ССР склаДэпа 33,2 % ад усей колькасці навучэнцаў 
ВН>, рабфакау, прафесінных школ і школ ФЗВ рэспублікі.

Сацыяльны склад студэнцтва тэхнікумаў Савецкай Беларусі ў 20-я гг XX ст 
УтПТ Ш  лаРть'йна-дзяржаўнай палітыкі, якая базіравалася на кла- 

■ «ядьіходзе. Та*і падыход быў сфармуляваны ў пачатку існавання Савецкай
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дзяржавы. У дэфэце СНК РСФСР ад 2 жніўня 1918 г. «Аб правілах прыёмуўВНУ 
РСФСР», падпісзнным У. I Леніным, ісавецкі ўрад адкрыта абвясціў класавы прьінцып 
прыёму ў ВНУ, даўшы магнымасць вучыцца ў першую маргу дзецям рабочых і сялян 
! эты кпасавы прынцып камплектавання навучапьных устаноў быў замацаваны ў 
Праграме РКП(б), прынятай у 1919 г. на VIII з'ездзе партыі [22, с. 403].

У наступныя гады юраўніцтва дзяржавы цвёрда захоўвала курс на сгварэннепе- 
равагі рабоча сялянскай моладзі ў навучальных установах. Асноўным рашэннем, 
якое прадвызначыла палітыку дзяржавы да пытання камплектавання навучальных 
устаноў, былі Пастановы I Партыйнай нарады ў Маскве (снежань 1920 -  студзень 
1921 г.). У іх, сярод іншага, адзначалася, што школу трэба палітычна заваяваць, за- 
бяспечыць рэвалюцыйную накіраванасць яе працы, палітычна выхаваць усіх студэн- 
таў, якія праходзяць праз школу, выкарыстоўваць школу для стварэння, як мага боль- 
шай колькасці спецыяпістаў, якія выйшлі з пралетарыяту [14, с. 55—57]. Гэта рашэнне 
было пацверджана ў тэзісах, прынятых Цэнтрапьным Бюро Кампартыіі Беларусі ў 
студзені 1921 г. Адзін з яго параграфаў абвяшчаў, што не можа быць у сучасны мо- 
мант асноўных задач па народнай асвеце, якія б не з'яўляліся, з аднаго боку. задачамі 
гаспадарчага будаўніцтва і, з другога боку, палітыкі камунізму [16, с. 134-135]. Такім 
чынам, дзяржава ясна паказала, што народную адукацыю яна разглядае, як адзін са 
сродакаў пабудовы камунізму і выхавання падрастаючых пакаленняў у духу сацыя- 
лістычных ідэй. Абвешчаныя раней прынцыпы роўных магчымасцей у атрыманні 
адукацыі не выконваліся, уступіўшы месца строгай класавай фільтрацыі навучэнцаў. 
Аб гэтым сведчыць вялікая колькасць дакументаў, якія прымаліся на вышэйшым 
узроўні. Так, на VII з ездзе КП(б)Б у сакавіку 1923 г. прыёмным камісіям навучальных 
устаноў было рэкамендавана павысіць патрабаванні да сацыяльнага стану пасгупа- 
ючых [21, с. 267-268]. Як працяг гэтай палітыкі ў 1923 г. Галоўпрафадукацыі было вы- 
працавана палажэнне для педагагічных тэхнікумаў. У ім сярод іншага адзначалася. 
што ў педтэхнікумы павінны прымацца слухачы з 16 гадоў выключна з рабоча-сялян- 
скага асяродка, якія закончылі сямігодку, па камандзіроўкам партыйных, савецкіх і 
прафесійных арганізацый [18, л. 28].

Пры «пралетарызацыі» сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў улады не 
абмяжоўваліся толькі недопускам сацыльна непажаданага элемента ў сцены наву- 
чапьных устаноў. Мелі, таксама, месца выключэнні па сацыяльнай прыкмеце студэн- 
таў, якія ўжо навучапіся. 11 чэрвеня 1924 г. дэкрэт СНК БССР даручыў Наркамату ас- 
веты правесці скарачэнне колькасц: студэнтаў па лініі праверкі акадэмічнай паспяхо- 
васці. Пры правядзенні праверкі неабходна быпо высветліць не толькі агульную 
паспяховасць і прыгоднасць да працы, але і кпасавае становішча сгудэнта і яго агуль- 
на-папітычнае развіццё [19, л. 57]. Пры ўсім гэтым, указвалася, што выключаныяза 
непаспяховасць сгудэнты мелі права здаваць экзамены экстэрнам у тэхнікумах, а 
тыя, хто быў выключаны з-за «кепскага» сацыяпьнага сгану, да іспьггаў у тэхнікумах 
не дапускапіся.

Пачынаючы з другой паловы 20-х гг. кантроль за сацыяльным складам сту- 
дэнцтза ўзогуле, і студэнцтва сярздніх спецыяльных навучальных ўстаноў, у прьівэт- 
насці, з боку партыйна-дзяржаўных органаў толькі ўзмацніўся. Ва ўмовах ажыцяўлен- 
ня ленінскага плана пабудовы сацыялізму і канцэпцыі абвастрэння кпасавай бараць- 
бы ЦК УсеКП(б) патрабаваў строга захоўваць прынцып класавага адбору ў ВНУ, 
тэхнікумы і рабфакі, дабівацца павелічэння ліку рабочых і сялян. Гэтыя задачы былі 
выкладзены ў цыркулярах ЦК УсеКП(б): «А прыёме ў ВНУ, рабфакі і тэхнікумы» 
(1926 г.), «Аб папяпшэнні сацыяльнага саставу пры прыёме ў ВНУ, на рабфакі і ў
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Шумы»(1927 г.), а так сама ў пастановах «Аб выніках прыёму ў ВНУ ў 1927 гсдзе» і 
«Абсістэме мерапрыемстваў, якія забяспечваюць сацыяльны састаў прымаемых у 
ВТНУ і тэхнікумы» (1929 г.) [6. с. 157-162]. У рззапюцыі ЦК КПБ ад 30 сакавіка 1927 г. 
ій пытакні аб камплектаванні ВНУ, рабфакаў і тэхнікумаў казапася, што асноўным 
юмантам, які вызначае характар працы па камплектаванні, павінна быць імкненне да 
залейшай пралетарызацыі навучапьных устаноў і іх рабоча-сялянскага ядра і па- 
эелічэнні акадэмічных ведаў навучэнцаў. Але пры гзтым выказывапася занепакое- 
всцьутым, што больш забяспечаныя з матэрыяльнага боку абітурыенты паказва- 
«цьлепшую акадэмічную падрыхтоўку і гэта цягне за сабой небяспеку пападання ў 
йвучальныя ўстановы сацыяльна непажаданых груп. Таму было прынята рашэнне 
ізмацніць кантроль дакументаў паступаючых, дпя недапушчэння да іспьггаў сацы- 
«льна-чужога элемента [9, с. 62-63].

31928 г. пачала дзейнічаць курыяльная сістэма прыёму ў ВНУ і тэхнікумы. Усяго 
было ўстаноўлена 2 асноўныя курыі: сялян і рабочых. За гэтымі сацыяльнымі гру- 
поўкамі быў забраніраваны пэўны працэнт месц, ніжзй за які ўстановы не маглі пры- 
ій ц ь  [падлічана па: 3, с. 237].

Табліца

Тып устаноў рабочьіх {%) сялян(%) ІНШЬІХ (%}
:індустрыяльн. тэхнікумы 60 30 10
Педагагічныя тэхнікумы 20 53 27
Сельскагаспадар. тзхнікумы 26 64 10
'іедыцынскія тэхнікумы 35 40 25
Кааперацыйныя тэхнікумы 25 60 15
Сярэдні паказчык 31,2 51,4 17,4

Да курыі сялян належылі: асобы, асноўным заняткам якіх да ластуплення ў наву- 
«льную ўстанову была сельская гаспадарка, і іх дзеці. «Кулацкі» элемент у гэту групу 
‘•еўваходзіў, а ішоў па групе «іншых».

Да курыі рабочых належалі асобы, асноўнай працай якіх да паступлення была 
вёмная фізічная праца ва ўсіх галінах прамысловасці, транспарту і сельскай гаспа- 
іаркі, і іх дзеці. Роўныя правы з прадстаўнікамі дзвух асноўных курый пры паступленні 
ярымалі таксама чырвонаармейцы, чырвонафлотцы і іх дзеці.

У канцы 20-х гг. «чысткі» студэнтаў сярэдніх спецыяпьных навучапьных устаноў 
шчэбольш узмацніліся. Падставай для гэтага паслужылі пастановы ’ЦК КП(б)Б. Так, 
Ісакавіка 1929 г. Сакратарыят ЦК КП(б)Б прыняў пастанову «Аб сацыяльна чужых 
элементах сярод студэнцтва ВНУ і тэхнікумаў, якім абавязаў Народны Камісарыят 
Асееты БССР, паргоійныя і камсамольскія ячэйкі навучальных устаноў правесці чыстку 
сярод студзнтаў і навучэнцаў вышэйшай і сярэдняй школы. Да канца 1929 г. у выніку 
зтай праверкі з ВНУ і тэхнікумаў было выключана каля 200 студэнтаў [5, с. 16]. 
йстудзеня 1930 г. была прынята пастанова «Аб чыстцы навучапьньіх устаноў ад ку- 
пацкага і нэпманскага элементу», у адпаведнасці з якой на працяп/ 2 месяцаў з усіх 
навучапьных устаноў. пачынаючы з другога канцэнтру сямігодак да ВНУ, выкпючэн- 
мпадлягалі кулакі, нэпманы, гандляры і іхдзеці, а таксама ўсе асобы, пазбаўленыя 
зыбарчых правоў [9, л. 9]. Выконваючы вышэйазначаныя пастановы ў 1929/1930 на- 
зучальным годзе па сацыяльных падставах было выкпючана 11 студэнтаў з 
Мсціслаўскага педтэхнікума і 12 студэнтаў з Аршанскага пед-тэхнікума [11, л. 33].
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Значную ролю ва ўмацаванні рабоча-сялянскага ядра ў сярэдніх спецыяльных 
навучапьных установах іграпа камсамольская арганізацыя. Аднсй з важнейшых за- 
дач камсамольскіх арганізацый ЦК ЛКСМБ бачыў у садзейнічанні дапейшаму паляп- 
шзнню сацыяльнага сзставу вышэйшай і сярэдняй школы, узмацненню ў ёй партый- 
най і камсамольскай праслойкі. Камсамол Беларусі ўдзельнічаўу выкананні рашэнняў 
ЦК УсеКП(б), накіроўваючы ў тэхнікумы камсамольскую і рабочаю моладзь, прад- 
стаўнікоў працоўнага сялянства, якія праявілі сябе з добрага боку ў вытворчай і гра- 
мадскай сферы. Прадстаўнікі акруговых камітэтаў камсамола ўваходзілі ў склад 
прыёмных камісій сярэдніх спецыяльных навучапьных устаноў. Разам з прад- 
стаўнікамі партыйных камітэтаў яны дабіваліся ўважлівага разгляду заяў усіх абггуры- 
ентаў, не дапускапі пранікнення сацыяльна чужьіх элементаў у тэхнікумы. У час вучо- 
6ьі камсамольскія ячэйкі выяўлялі сярод студэнтаў, не паказаўшых свайго сацыяль- 
нага стану, дзяцей дваран, белагвардзейцаў, гандляроў, святароў і ставілі пытанне аб 
іх выключэнні з навучальных устаноў [24, с. 148].

Узяўшы курс на пралетарызацыю навучальных устаноў партыйна-дзяржаўнае 
кіраўніцтва сугыкнулася за многімі, у першаю чаргу, з матэрыяльнымі цяжкасцямі. Вы- 
хадцы з рабочага і ў асноўным з бяднейшага сялянскага і батрацкага асяродзяўбылі 
найменш забяспечанымі з матэрыяльнага боку слаямі насельніцтва. Каб забяспе- 
чыць іх большасць у навучальных установах дзяржаве патрэбна было выдаткаваць 
значныя грашовыя сродкі на стыпендыі. Дпя папаўнення шэрагаў навучэнцаўза кошт 
бяднейшага сялянства трэба было яшчэ мець на балансе інтэрнаты, бо па даным на 
1927 год 26 з 29 тэхнікумаў знаходзіліся ў гарадэх, а таму сялянскай моладзі патрэбны 
бьілі прыстасаваныя для жыцця памяшканні, што патрабавапа дадатковых выдаткаў 
[2, с. 6].

Што датычыцца набору ў тэхнікумы 25 %-60 %(паводле курыяльнай сістэмы 
прыёму ў тэхнікумы) рабочай моладзі, то тут, акрамя цяжкасцей з забеспячэннем іх 
стыпендыямі і інтэрнатамі, былі і цяжкасці звязаныя з невялікай колькасцю рабочыху 
Беларусі. Рабочыя па звестках на 1927 г. складалі не больш за 5,89 % ад усяго на- 
сельніцтва Савецкай Беларусі [21, с. 43].

Перашкодай для ажыцяўлення прапетарызацыі сярздніх спецыяльных наву- 
чальных устаноў з’яўляўся і нізю адукацыйны ўзровень выхадцаў з сямей рабочыхі 
бяднейшых сяпян. Для вырашэння гэтай праблемы ў рэспубліцы арганізоўваліся па 
ініцыятыве камсамольскіх арганізацый падрыхтоўчыя агульнаадукцыйныя курсы, дзе 
юнакі і дзяўчаты з рабочых і сялян маглі атрымаць неабходную адукацыю для паступ- 
лення ў тэхнікумы. Курсы па падрыхтоўцы ў тэхнікугны пачапі стварацца ў сувязі з ра- 
шзннямі І!і з’езда КСМБ(верасень 1921 г.). Яны арганізоўваліся, як правіла, на базе 
адукацыі за тры групы сямігадовай школы [24, с. 148]. Для дапамогі слабаму ў ака- 
дэмічным сэнсе пралетарскаму ядру пры чыстках сярэдніх спецыяльных навучаль- 
ных устаноў па лініі паспяховаці, прадугледжваліся ільготы. Паводле гэтых льгот на- 
ват моцна адстаўшы студэнт вельмі рэдка выключаўся з тэхнікума, калі ён быў выхад- 
цам з пралетарскіх слаёў [19, л. 57].

Зыходзячьі з усяго вышэйбказанага можна зрабіць выснову, што поспехі пал'ггыкі 
сацыяпьнага адбору навучэнцаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў у 
вельмі значнай ступені залежьілі ад стану эканомікі БССР, акадэмічнага ўзроўню на- 
вучэнцаў і працэнтных суадносін паміж сабой розных сацыяльных груп насельніцтваў 
той час.

Працэнт стыпендыятаў тзхнікумаў па дакументах Наркамата асветы на 
1923-1924 навучальны год у сярэднім раўняўся 30 % [12 с. 130-140]. У некаторых 
186
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ш м »  стапендыі атрьмлівалі толькі 8-10 % сідонтаў ̂ снавала^растыкадоа^ 
Іння стыпендый каб павял'ныць колькасць стыпбкдыятау з ліку рачлча-ся* .яь^Ка 
шкі навучэнцаў тэхнік\'маў. Паляпшэннефінансава-эканамічнага становішча краіны 

^  ў на^упным 1925-1926 навучальным годзе давесц. забяспечанасць 
Гпевдыя» студэнтаў тзхнікутнаў да 50 % ЭД агульната ш у  У наступ"
«чнэ павялічыўся памер стыпендын: з 13-15 рублеу у месяц у < 925-192Ь навуча . 
мгодзеён вырасда 18-25рублёўу 1928-1929. і хаця, па забяспечанасці стыпен- 
мм?тэ^кумьі стаяпі на другім месцы пасля рабфакаў; колькасць стыпендыятау 
бьіпа недастатковай, асабліва ў сувязі з узмацніўшанся пралетарызацыяп навучаль-

|  Прыняты комтекс мер дазволіў пачынаючьі з другой паловы 20-х гг. XX ст. 
пабша значнай перавагі рабоча-сялянскага элемента у сярэдніхспецыяльных наву- 
, ньіх «становах і паступовае зніжэнне колькасці прадстаўнікоў іншых груп на- 

ясфавасведчыцьтабліца 
тэхнікумаў», складзеная ў Наркамасветы ў 1929 г. [падлічана паЮ, л..297,12, л. __]■

Гады

..1923-1924
1924-1925

25

1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929

Рабо- 
чыя (%')

21
17

Сялянеі Служа 
Ш  чыя (%)

34 ‘ І22

Дзеці спецыя- 
лістау(%)

, няма звестак

47
52

14,8 49,6
23
33,1

41,2
42,3

31
20,6
19,9
15,2

няма звестак
няма звестак
2,6

Саматужнікі
ш

Непрацоўны 
элемент (%)

няма звестак}19
няма звестак
няма звестак

няма звестак
няма звесгак

2,4
3,6

7,2 52

73 • 5,7
3,9 1,9

па дадзенных табліцы можна прасачыць этапы барацьбы за пралетарызацыю 

Е п р а д ста ўн іко ў  гатай сацыяльнай праслойк, нават перавышау, ток «  бь,у

? = = = §  
із м Ь. не былі выкананы. Так, лік выхадцаў з бяднейшага сялянства у канцы 2 - 
быў на 9 % ніжэйшы за вызначаны для сялянскай курьн. Лік прадстаунік^ <шепрапе- 
.30ЫЯў» у тэхнікумах таксама не да канца задавальняу кірауніцтва рэспублію Ен б у 
нз 7 % вышэйшы за прадугледжаны па курыяльнам сістэме. Таю стан можн^ ра^ у 
івчыцьвельмі нізкімі акадэмічнымі ведамі сялянскан моладз, і к  цяжкм мз.эрыя,.

стаўся цэлы комплекс мер. Ён склацаўся ў асноуным з надапуш чл* у
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» Ь̂ в ^ Т т ^ Г п З а̂ аган ^ Ш ЬНаГа с т а д у ' Вьтючэ^ к *
скаму студэнству прь, атрыманні с т ы п е п ц ь й е ^ Х р ш т ^  " * * *

ва уеядзенн. курыяльнай сістэмы залічэння у тэхнікумы 'Р 0836 аФа<*»н*е

ных устаноў, 'тоЧна працягу 20-х г г ^ 'с ^ о л ы ін ? 3 етрзянк 0печыяльных навучаль 
пашырэннем сеткі ПаВОТЧ̂
жаўнымі прафамамі кал ^ы візацы і і ^ р ь ™ 3 аГуЛЬКВД> 

арзначыць, штода канца 20-х гг, л ік ^ э н т ™ я р ш н Г З , ^  бУдаУНІЧТВа' 
устаноу узрос у 3 разы у параўнанні з 1921 г. Р ДНІХ ̂ ы я л ь н ы х  навучальных

ларусі, які скпаўся д Т га нц а2 ^^Ь̂ ў Ся в^нікам^3^0183 ТЭХНІкумаЎ Савецкай Бе- 
краіны, класавай баРацЬб ь П ^ а г а ^ ^ д ^ е т ^ р ^ р ^ т е т а ^ В| ^ ^ М'ЧНага*мзві̂
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