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Зсамага пачатку існавання савецкіх 
сярэдніх спецыяльных навучальных ус- 

таноў у іх разгарнулася рознабаковае па фор- 
ме і змесце грамадска-палітычнае жыццё.

Студэнцтва тэхнікумаў як маладая і най- 
больш актыўная частка беларускага грамад- 
ства не жадала быць у баку ад падзей, якія 
адбьіваліся як унутры іх навучальных устаноў, 
так і ў жыцці рэспублікі.

Партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва краіны ў 
сваю чаргу добра разумела, што без падтрымкі 
студэнцтва і яго актыўнага ўдзелу ў грамадска- 
палітычным жыцці было немагчыма ажыццяў- 
ленне ўсіх запланаваных ім мерапрыемстваў. 
Таму на працягу ўсяго даследуемага перыяду 
грамадска-палітычкае жыцце тзхнікумау знз- 
ходзілася пад пільным кантролем партыйных 
органаў.

Праз стварэнне ў тэхнікумах палітычных 
структур КП(б)Б і КСМ, студэнцкіх арганізацый 
і гурткоў студэнцкая моладзь імкнулася да са- 
мавыражэння і самарэалізацыі, вырашэння 
сваіх надзённых патрэб, удзелу ў працэсах, 
якія адбываліся ў грамадстве таго часу.

Прагрэсіўнай з'явай у новай савецкай сіс- 
тэме адукацыі ў пачатку 20-х гг. было прада- 
стаўленне слухачам права шырокага самакіра- 
вання і магчымасці актыўна ўдзельнічаць у 
жыцці сваёй навучальнай установы. Пад уплы- 
вам настрояў студэнтаў, якія пасля рэвалю- 
цыйных змен у грамадстве справядліва лічы- 
лі, што маюць права разам з адміністрацыяй 
вырашаць гаспадарчыя, культурныя, вучэб- 
ныя і інш. пытанні, органамі НКА БССР быў 
распрацаваны шэраг дакументаў, якія павінны 
былі рэгуляваць грамадска-палітычнае жыц- 
цё навучальных устаноў.

3 верасня 1922 г. пачало дзейнічаць Пала- 
жзнне «Аб органах слухачоў педтэхнікумаў». 
Згодна з Палажэннем, асноўнымі органамі 
слухачоў педтэхнікумаў з’яўляліся: агульны 
сход слухачоў, камітэт слухачоў і курсавыя 
тройкі.

Агульны сход слухачоў з’яўляўся вышэй- 
шым органам студэнцкага самакіравання. Да 
яго функцый належыла абмеркаванне і пры- 
няцце пастаноў па пытаннях гаспадарчага, 
грамадскага і культурна-асветніцкага жыцця 
навучальнай установы. Пасля зацвярджэння 
названых пастаноў прэзідыумам тэхнікума,

яны ўваходзілі ў сілу. На агульным сходзе вы- 
біраўся выканаўчы камітэт слухачоў (па ад- 
ным прадстаўніку ад кожнага курса), які пра- 
водзіў у жыццё пастановы сходу, і прэзідыум. 
Агульнаму сходу былі нададзены паўнамоцт- 
вы вылучэння прадстаўнікоў ад студэнцтва ў 
склад савета педтэхнікума і абскарджання ў 
Галоўпрафасвеце дзеянняў прэзідыўма педа- 
гагічнага тэхнікума.

Камітзт слухачоў кіраваў бягучьімі справа- 
мі ўсіх органаў слухачоў і выбіраўся звычайна 
ў складзе да дзевяці чалавек на тры месяцы. 
Камітэт падзяляўся на прэзідыум з трох чала- 
век і культкамісію. Акрамя таго (па неабход- 
насці) з яго складу ствараліся іншыя камісіі.

Прззідыум павінен быў прымаць заявы ад 
студэнтаў і накіроўваць іх у адпаведныя ка- 
місіі, рыхтаваць матэрыялы для пасяджэн- 
няў камітэта, арганізоўваць выбары курсавых 
троек і слухачоў у склад савета тэхнікума. Ак- 
рамя таго, на яго ўскладаліся абавязкі выра- 
шэння канфліктаў паміж студэнтамі тэхнікума. 
Прэзідыум разам з адміністрацыяй навучаль- 
най установы назначаў слухачоў на штодзен- 
ныя дзяжурствы і на работы, якія праводзіліся 
ў парадку працоўнай павіннасці.

У абавязкі культурна-асветніцкай камісіі 
ўваходзіла планаванне культурнай работы і 
выяўленне творчай самадзейнасці слухачоў 
шляхам арганізацыі літаратурна-мастацкіх, 
драматычных, харавых і іншых гурткоў. Культ- 
камісія выконвала таксама абавязкі па аргані- 
зацыі чытання перыядычных выданняў, лек- 
цый, дакладаў і рэфератаў на грамадскія тэ- 
мы, наведвання спектакляў і канцэртаў.

Важнымі органамі студэнцкага самакіра- 
вання з’яўляліся курсавыя тройкі. На іх былі 
ўскладзены абавязкі па ўліку наведвання сту- 
дэнтамі заняткаў і падтрыманню дысцыпліны 
на курсе [16, л. 22].

У маі 1923 г. Галоўпрафадукацыі НКА 
БССР зацвердзіў «Палажэнне аб кіраванні 
тэхнікумамі». Згодна з ім, студэнтству прада- 
стаўляліся месцы ў органах кіравання сярэд- 
ніх спецыяльных навучальных устаноў. Так, 
у прэзідыуме тэхнікума, акрамя яго дырэкта- 
ра, сакратара педагагічнага савета і загадчы- 
ка навучальнай працай, адно месца вылуча- 
лася для прадстаўніка выканаўчага камітэта 
слухачоў. Праз удзел прадстаўнікоў студэнтаў
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у працы Бышэнназванага прэзідыума тэхніку- 
ма яны маглі ўплываць на вырашэнне пытан- 
няў прынцыповага характару, якія тычыліся 
навучальнага і адміністрацыйна-гаспадарча- 
га жыцця, выключэння слухачоў, запрашэння 
выкладчыкаў і інш.

Палажэнне прадугледжвала прадстаўніц- 
тва ад студэнтаў у савеце тэхнікума, які зай- 
маўся распрацоўкай навучальнага плана, раз- 
меркаваннем навучальных гадзін паміж вы- 
кладчыкамі, раскладам заняткаў, ажыццяўляў 
кантроль за дзейнасцю кожнага выкладчыка 
і рабіў ацэнку метадам іх выкладання. У аба- 
вязкі савета ўваходзілі абмеркаванне норм, 
метадаў і спосабаў праверкі набытых слуха- 
чамі ведаў, кантроль за наведваннем занят- 
каў як студэнтамі, так і выкладчыкамі, выклю- 
чэнне, пераводы і выпуск слухачоў.

У склад прадметных камісій, якія мелі на 
мэце правільную пастаноўку выкладання кож- 
нага асобнага прадмета ў тэхнікуме, акрамя
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выкладчыкаў названай дысцыпліны, увахо- 
дзілі прадстаўнікі навучэнцаў тых курсаў, дзе 
чытаўся дадзены прадмет [17, л. 13].

Варта адзначыць, што ў пачатку 20-х гг. 
студэнцкая моладзь актыўна карыстала- 
ся сваім правам удзелу ў жыцці тэхнікумаў і 
прадстаўленым правам шырокага самакіра- 
вання. Так, маюцца звесткі аб тым, што сту- 
дэнцкі камітэт Беларускага рабочага тэхніку- 
ма ў чэрвені 1923 г. звярнуўся з хадайніцтвам. 
да НКА БССР аб прадастаўленні ім выклад- 
чыкаў для падрыхтоўкі да паступлення ў ВНУ. 
Названае хадайніцтва было задаволена [16, 
л. 50]. На сумесным пасяджэнні адміністра- 
цыі, прадстаўнікоў студэнцтва і выкладчыкаў 
Бабруйскага попітэхнікума вырашаліся пытан- 
ні запрашэння ў тэхнікум новых выкладчыкаў, 
перагружаннасці вучэбнага плана і адсутнасці 
пераемнасці ў выкладанні прадметаў, недас- 
татковага адукацыйнага ўзроўню студэнтаў 
[11, л. 11].

Такім чынам, ужо ў пачатку 20-х гг. былі 
складзены і пачалі дзейнічаць зводы правіл, 
якія рэгулявалі жыццё студэнтаў сярэдніх спе- 
цыяльных навучальных устаноў БССР. У ор- 
ганах кіравання тэхнікумаў былі прадстаўле- 
ны як адміністрацыйны персанал, так і прад- 
стаўнікі ад выкпадчыкаў і студэнтаў. У шэрагу 
выпадкаў уплыў на жыццё тэхнікумаў аказвалі 
бацькоўскія камітэты', якія ў цяжкія 1921/23 на- 
вучальныя гады неслі выдаткі па ўтрыманні 
некаторых навучальных устаноў.

Між тым адсутнасць адзінаначалля ў кіра- 
ванні сярэднімі спецыяльнымі навучальнымі

ўстановамі даволі часта прыводзіла да канф- 
ліктаў як паміж адміністрацыяй і студэнта- 
мі, так і паміж студэнтамі і выкладчыкамі. Як 
сведчаць матэрыялы агляду Чырвонабярэж- 
скага тэхнікума, у 1923/24 навучальным го- 
дзе назіралася сур’ёзнае супрацьстаянне ад- 
міністрацыі \ студэнцкіх арганізацый. Адсут- 
насць срогага размежавання ў функцыях, пра- 
вах і абавязках адміністрацыйнага персаналу, 
педсавета і вучнёўскіх арганізацый, адмініст- 
рацыйны ціск дырэктара на вучнёўскае са- 
макіраванне прывялі да таго, што студэнцкія 
арганізацыі прэтэндавалі на адміністрацьій- 
ныя правы і функцыі дырзктара. 3 боку вучняў 
назіраліся тэндэнцыі да падрыву аўтарытэта і 
правоў дьірэктара, яго нават збіраліся судзіць 
трацейскім вучнёўскім судом, на агульных 
сходах адбывалася адкрытая крытыка студэн- 
тамі адміністрацыі, проціпастаўленне вучнёў- 
скіх арганізацый аўтарытэту адміністрацыі [18, 
л. 126].
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падкі ў 1921/25 навучальных гадах назіралі- 
ся ў Беларускім рабочым тэхнікуме, Мінскім 
архітэктурна-дарожна-будаўнічым тэхнікуме, 
Віцебскім электра-механічным тэхнікуме [8, 
л. 247— 248; 13, л. 2; 14, л. 98].

Названыя падзеі не маглі не турбаваць 
цэнтральныя органы кіраўніцтва народнай 
асветы рэспублікі. У наступныя гады былі 
прыняты адпаведныя захады з мэтай цэнт- 
ралізацыі кіравання ўнутранага жыцця сярэд- 
ніх спецыяльных навучальных устаноў. Так, 
паводле статута, прынятага на з’ездзе работ- 
нікаў асветы ў студзені 1924 г., у педагагічных 
тэхнікумах уводзілася адзінаначалле. Канчат- 
кова сістэма адзінаначалля была замацава- 
на ў 1929 г., калі ў парадку выканання паста- 
новы лістападаўскага Пленума ЦК УКП(б) аб 
увядзенні адзінаначалля ў ВНУ і сярэдніх спе- 
цыяльных навучальных установах да кіраўні- 
коў навучальных устаноў пераходзілі функцыі 
прызначэння і звальнення педагагічнага пер- 
саналу, пры тым, што раней гэтыя пытанні ра- 
шаліся калегіяльна [33, с. 60]. Названае пала- 
жэнне распаўсюджвалася на ўсе тыпы тэхні- 
кумаў рэспублікі.

У наступныя гады адбывалася паступо- 
вае зніжэнне супрацьстаяння студэнцкіх ар- 
ганізацый і адміністрацыі. У значнай ступені 
гэта адбывалася за кошт пашырэння і актыві- 
зацыі дзейнасці прафсаюзных, камсамольскіх 
і партыйных арганізацый, гурткоў і студэнц- 
кай самадзейнасці, перакпючэння актыўнасці 
студэнцтва на названыя сферы дзейнасці. У 
канцы даследуемага перыяду роль органаў
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студэнцкага самакіравання станавілася ўсё 
больш фармальнай, саступіўшы месца жорст- 
кай цэнтральнай лініі.

Вялікі ўллыў на жыццё сярэдніх спецыяль- 
ных навучальных устаноў на працягу 20-х гг. 
XX ст. мелі арганізацыі прафесійных саюзаў. 
У разглядаемы перыяд адбываліся працэсы 
станаўлення прафсаюзнай работы ў тэхніку- 
мах, пабудовы ўнутрысаюзнай работы павелі- 
чэння ліку іх членаў. У выніку развіцця праф- 
саюзных арганізацый сферай іх дзейнасці бы- 
лі ахоплены галоўныя бакі жыцця ССНУ. Мож- 
на канстатаваць, што на пэўным адрззку часу 
ў некаторых тзхнікумах грамадска-палітыч- 
ным жыццём кіравалі прафсаюзныя камітэты.

Прафсаюзнае жыццё тэхнікумаў у першай 
палове 20-х гг. характарызуецца дзейнасцю 
ў іх рознагаліновых прафесійных арганіза- 
цый і адсутнасцю адзіных прафсаюзных ар- 
ганізацый студэнцтва. Студэнты, якія на час 
паступлення ў тэхнікумы з’яўляліся членамі
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і падчас навучання. Па гэтай прыкмеце яны 
аб’ядноўваліся ў прафсекцыі, якія ўзначаль- 
валі абраныя на агульных сходах прафкомы.

Наяўнасць у сярэдніх спецыяльных наву- 
чальных установах розных прафсаюзных ар- 
ганізацый ставіла пытанне аб каардынацыі іх 
дзейнасці. Таму з 1923 г. адбываўся працэс 
стварэння ў тэхнікумах адзіных органаў кіра- 
вання прафсаюзным жыццём навучальных 
устаноў. У выніку праведзенай працы ў пе- 
раважнай большасці тэхнікумаў ужо ў канцы 
1923 — пачатку 1924 г. былі створаны Выка- 
наўчыя Бюро прафсекцый, якія сталі вышэй- 
шымі прафсаюзнымі органамі навучальных 
устаноў. Пры Выканаўчых Бюро былі аргані- 
заваны акадэмічныя і культурныя секцыі, каса 
ўзаемадапамогі, гаспадарчыя камісіі.

Рэспубліканская канферэнцыя прафсаюз- 
ных арганізацый студэнтаў ВНУ і тэхнікумаў, 
праведзеная ў чэрвені 1923 г., завяршыла 
працэс структурнай перабудовы прафсаюзна- 
га жыцця тэхнікумаў. На ёй было прынята ра- 
шзнне стварыць адзіны кіруючы орган «Бюро 
пралетарскага студэнцтва пры Цэнтральным 
Савеце прафесійных саюзаў Беларусі».

На гэтай жа канферэнцыі было прыня- 
та «Палажэнне аб арганізацыях прафесійна- 
га аб’яднання членаў саюза рабочай асветы 
педагагічных тэхнікумаў».* Галоўнымі мэтамі 
гэтай арганізацыі з’яўляліся аб’яднанне сту- 
дэнцтва ўсіх педагагічных тэхнікумаў, якія бы- 
лі членамі іншых саюзаў, прыцягненне праз 
прафсекцыю ў саюз слухачоў, якія раней не 
былі членамі саюзаў. Узмоцнены ўплыў кам-

партыі адлюстраваўся ў тым, што адной з га- 
лоўных задач названага аб’яднання стала 
«актыўнае садзейнічанне ажыццяўленню ўсіх 
мерапрыемстваў Галоўпрафадукацыі па пра- 
летарызацыі педтэхнікумаў» [15, л. 392]. Мэ- 
тамі арганізацыі былі таксама вызначаны на- 
вуковая і культурна-асветніцкая праца сярод 
студэнцтва, абарона яго матэрыяльных і ака- 
дэмічных інтарэсаў.

Згодна з Палажэннем, прафсаюзным ка- 
мітэтам і выканаўчым бюро тэхнікумаў на- 
даваліся шырокія паўнамоцтвы. Так, прад- 
стаўнікі прафсаюзнага выканкама старшынст- 
вавалі з правам рашаючага голаса ва ўсіх ор- 
ганах самакіравання студэнцтва, стыпенды- 
яльных, прыёмных і праверачных камісіях. Ак- 
рамя таго, яны мелі права прадстаўляць усё 
студэнцтва сваіх навучальных устаноў ва ўсіх 
савецкіх, прафесійных і грамадскіх органах па 
ўсіх пытаннях, якія закраналі яго інтарэсы [15, 
л . 393].
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тановах дзейнічалі прафсекцыі многіх праф- 
саюзаў, хоць лік студэнтаў у іх быў невялікі. 
Нязначны лік членаў прафсаюзаў у тэхніку- 
мах у першую чаргу тлумачыўся ўзростам іх 
студэнтаў. Асноўная маса слухачоў паступала 
ў ССНУ адразу пасля заканчэння школы, ва 
ўзросце 15— 16 гадоў, не паспеўшы ўступіць 
у які-небудзь прафесійны саюз. Акруговыя 
прафсаветы, у сваю чаргу, прымалі ў свае ра- 
ды толькі студэнтаў апошніх курсаў тэхніку- 
маў. У значнай частцы ССНУ лік членаў пра- 
фесійных саюзаў не перавышаў 10— 15 чал. 
[1, с. 13]. Таму на трэцяй Усебеларускай кан- 
ферзнцыі пралетарскага студэнцтва ў кра- 
савіку 1925 г. было прынята рашэнне «з-за 
малалікасці членаў саюзаў тэхнікумаў пры- 
знаць мэтазгодным арганізацыю прафсекцыі 
пры наяўнасці 10-і членаў саюзаў, на аснове 
вытворчага характару тэхнікума —  па будучай 
спецыяльнасці навучэнцаў» [36, с. 86— 87].

На першай Усебеларускай канферэнцыі 
Пралетстуда быў узяты курс на аб’яднанне 
прафсаюзных арганізацый тэхнікумаў. За два 
гады працы Белбюро Пралетстуда ў гэтым 
кірунку былі дасягнуть! значныя поспехі. Так, 
на момант правядзення III Усебеларускай кан- 
ферэнцыі Пралетстуда ў 1925 г. у аб’яднанні 
Беларускага Бюро Пралетстуда знаходзіліся 
прафсаюзныя арганізацыі 14 з 25 тэхнікумаў 
рэспублікі. Да саюза Працаўнікоў Асветы ў 
1925 г. належалі ўсе прафсаюзныя аргані- 
зацыі педагагічных тэхнікумаў [34, с. 81; 20, 
л. 10; 21, л. 193, 200; 24, л. 48]. У 1926 г. са зго- 
ды ЦСПСБ у Магілёве было арганізавана га-
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радское бюро пралетарскага студэнцтва, якое 
аб’ядноўвала прафсаюзныя арганізацыі педа- 
гагічнага, фельдшарскага, акушэрскага і зем- 
лебудаўнічага тэхнікумаў [37, с. 98].

Пачынаючы з 1923 г. адбываўся паступо- 
вы рост ліку членаў прафсаюзных арганіза- 
цый тэхнікумаў. Так, калі ў 1923/24 навучаль- 
ным годзе лік студэнтаў тэхнікумаў, якія ўвахо- 
дзілі ў прафесійныя арганізацыі складаў 6,2 % 
ад агульнага іх ліку, то ўжо праз тры гады, у 
1926—1927 гг., гэты паказчык узрос больш 
чым у чатыры разы і склаў 25 % ад усяго ліку 
студэнтаў. У 1929/30 навучальным годзе чле- 
намі прафсаюзаў з’яўляліся ў сярэднім 66 % 
студэнтаў сярэдніх спецыяльных навучаль- 
ньіх устаноў [падлічана па: 2, с. 20, 49— 50;
34, с. 81; 1, с. 86— 87; 19, л . 129; 26, л . 121; 27, 
л. 12; 6, с. 27].

Павелічэнне колькаснага складу пра- 
фесійных арганізацый тэхнікумаў БССР бы- 
ло абумоўлена тым, што яны праводзілі ак-

пяпіті~)і/\/ п п к і і  ю г ы о ы ц а  \“/ г п а о  псапі^і• • Іо.у •• , • і ^ ы іЦ , і і  . іч^і ■■ у

новых членаў, аказвалі ім рэальную дапамо- 
гу і праз членства ў прафсаюзах можна было 
ўплываць на акадэмічнае, гаспадарчае і куль- 
турнае жыццё навучальных устаноў. Так, ака- 
дэмічная камісія пры Прафкаме Гомельскага 
педагагічнага тэхнікума займалася пытання- 
мі дысцыпліны, паспяховасці студэнтаў і за- 
беспячэннем іх падручнікамі. Ад эканамічнай 
камісіі залежала размеркаванне стыпендый і 
месц у інтэрнаце. Культурная камісія кірава- 
ла гурткамі пазашкольнай працы студэнцтва, 
выпіскай літаратуры, ліквідацыяй непісьмен- 
насці, экскурсіямі і шэфскай справай. існава- 
ла таксама каса ўзаемадапамогі, якая фар- 
міравалася за кошт адлічэнняў са стыпендый
і часткова з даходаў майстэрань тэхнікума. 
Сродкі студэнцкай касы ўзаемадапамогі ішлі 
на падтрымку найменш забяспечаных студэн- 
таў [28, л. 129]. Варта адзначыць, што вышэй- 
названыя камісіі вялі сваю працу ва ўсіх без 
выключэння сярэдніх спецыяльных установах 
рэспублікі.

Найбольш уплывовай арганізацыяй сярод 
студэнцтва тэхнікумаў БССР у 1920-я гг. быў 
Камуністычны Саюз Моладзі Беларусі. Ар- 
ганізацыі КСМБ у сярэдніх спецыяльных на- 
вучальных установах у першую чаргу разгля- 
даліся партыйным кіраўніцтвам як праваднікі 
палітыкі кампартыі і яе ідэалогіі сярод студэн- 
таў і як інструмент для прыцягнення студэнц- 
кай моладзі на бок Савецкай улады. ідэала- 
гічнае заваяванне студэнцкай моладзі стала 
важнейшай палітычнай праграмай дзяржавы. 
Перад камсамольскімі арганізацыямі была

пастаўлена задача ўсталявання свайго кант- 
ролю над усім грамадска-палітычным жыццём 
навучальных устаноў. Дзякуючы ўсебаковай, 
пастаяннай і паслядоўнай падтрымцы з боку 
партыйных і дзяржаўных органаў, лік і ўплыў 
камсамольцаў сярод студэнцтва сярэдніх спе- 
цыяльных устаноў на працягу 20-х гг. пастаян- 
на ўзрасталі. Камсамольцы разам з членамі 
кампартыі карысталіся першачарговым пра- 
вам пры залічэнні ў тэхнікумы. Прадстаўнікі 
партыйных і камсамольскіх органаў абавязко- 
ва ўваходзілі ў склад мандатных, прыёмных і 
праверачных камісій. Студэнты — члены ка- 
муністычнай партыі і камсамольцы — у пер- 
шую чаргу забяспечваліся стыпендыямі, мес- 
цамі ў інтзрнатах, атрымлівалі дадатковую 
дапамогу і да іх прад’яўляліся паніжаныя ака- 
дэмічныя патрабаванні. Вынікам вышэйназва- 
най палітыкі быў рост партыйна-камсамоль- 
скай праслойкі сярод студэнцтва тэхнікумаў: 
калі ў пачатку 1920-х гг. камсамольцы складалі
2 6 % — 6,6 %, з члены кампартыі 0 6 % __
1,2 % ад агульнага ліку студэнтаў, то ў канцы 
20-х гг. адпаведна 36 % — 43,7 % і 2,5 % —  3,3 % 
у залежнасці ад тэхнікума [падлічана па: 3, 
с. 6; 9, л. 103; 7, л. 92].

Для ажыццяўлення вышэйназванага га- 
лоўнага прызначэння камуністычнага саюза 
моладзі ў сярэдніх спецыяльных навучальных 
установах перад яго арганізацыйнымі струк- 
турамі быў пастаўлены шэраг канкрэтных за- 
дач. У іх у першую чаргу ўваходзілі: барацьба 
камсамола тэхнікумаў за ўдасканаленне на- 
вучальнага працэсу і павышэнне паспяховас- 
ці студэнтаў, палітасветная праца сярод наву- 
чэнцаў, удзел у руху па ліквідацыі непісьмен- 
насці, пастаянны кантроль за настроямі ў сту- 
дэнцкім асяроддзі і ліквідацыя апазіцыйных да 
Савецкай улады з’яў, садзейнічанне вылучэн- 
ню рабоча-сялянскай моладзі ў ССНУ, паста- 
ноўка пьітання аб выключэнні з навучальных 
устаноў «сацыяльна-варожага злемента» і ак- 
тыўньі ўдзел ва ўсіх культурных мерапрыем- 
ствах.

3 пачатку існавання сярэдніх спецыяльных 
навучальных устаноў камсамол Савецкай Бе- 
ларусі актыўна ўдзельнічаў у працы па ўдас- 
каналенні навучальнага працэсу. 3 20-х гг. гэ- 
та праяўлялася ва ўдзеле ЦК КСМБ у працы 
НКА БССР па пераглядзе навучальных планаў 
і праграм тэхнікумаў. Акруговыя камітэты кам- 
самола ставілі перад органамі наркампроса 
пытанне аб забеспячэнні ССНУ выкпадчыкамі.

У ліпені 1924 г. адбыўся з’езд РЛКСМ, які 
абавязаў усіх камсамольцаў, якія былі пасланы 
на вучобу, лічыць яе сваім асноўным абавяз-
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кам, ячзйкі КСМ павінкы быць арганізатарамі 
вучобы, практыкаваць узаемадапамогу кам- 
самольцаў у іх акадзмічкай рабоце, змагацца 
з дэзарганізацыяй навучальнага працэсу [32, 
с. 160— 161]. Так, ячэйка КСМБ Беларускага 
рабочага тэхнікума паставіла задачу перад 
кожным са сваіх членаў быць прыкладам у ву- 
чобе [32, с. 161]. Камсамольцы Мінскага бе- 
ларускага педтэхнікума ў выпадку, калі яны 
не спраўляліся з вучобай, вызваляліся ад усіх 
грамадскіх абавязкаў [23, л. 27]. 3 1928/29 ка- 
вучальнага года ў тэхнікумах рэспублікі па іні- 
цыятыве камсамольскіх арганізацый разгар- 
нулася сацыялістычнае спаборніцтва, мэтай 
якога было паляпшэнне акадэмічнай паспя- 
ховасці, скарачэнне прагулаў і спазненняў. У 
выніку разгортвання спаборніцтва ўдалося 
даволі значна павысіць акадэмічную паспяхо- 
васць студэнтаў тэхнікумаў. Так, паспяховасць 
навучэнцаў Мсціслаўскага педтэхнікума ў 
1929/30 навучальным годзе дасягнула 95 % і 
п.авялічылася ў параўнанні з мін.улым годам 
на 30 % [10, л. 33]. У Магілёўскім медыцынскім 
палітэхнікуме гэты паказчык у выніку правя- 
дзення сацыялістычнага спаборніцтва ўзрос на 
20 % і складаў 89 % у 1929/30 навучальным 
годзе ў параўканні з 69 % — у 1928/29 наву- 
чальным годзе [25, л. 27].

Камсамольскія і партыйныя арганізацыі 
сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў 
ініцыіравалі і актыўна ажыццяўлялі кампаніі 
па выяўленні і выключэнні з навучальных ус- 
таноў асоб, якія партыйным кіраўніцтвам краі- 
ны былі аднесены да групы так званых «сацы- 
яльна-варожых элементаў».

Частка студэнцтва тэхнікумаў рэспублікі 
ставіла пад сумненне манапольнае права 
КСМБ кіраваць грамадска-палітычным жыц- 
цём тэхнікумаў. Як пратэст супраць прывілея- 
ванага становішча камсамольцаў назіраліся 
спробы арганізавацца ў групы для абароны 
сваіх інтарзсаў. Быпадкі арганізаванага про- 
цідзеяння і барацьбьі невялікіх груп студэнтаў
з камсамольскімі ячэйкамі назіраліся ў 1927/28 
навучальным годзе ў Мінскім політэхнікуме, у 
1926/27 навучальным годзе — у Мінскім яўрэй- 
скім педагагічным тэхнікуме, у 1925/26 — 
у Мінскім гідратэхнікуме, у 1927/28 — у Рага- 
чоўскім педтэхнікуме [5, с. 43— 44; 34, с. 81;
30, л. 18, 22]. Камсамольскімі і партыйнымі 
ячэйкамі вялася жорсткая барацьба па выка- 
раненні падобных з’яў. Адбывалася гэта праз 
правядзенне тлумачальнай працы сярод сту- 
дэнцтва, недапушчэнне названых груп да 
ўдзелу ў працы мандатных і прыёмных камісій, 
дэтальную праверку іх членаў на прадмет кла-

савай прыкалежнасці і асуджзнне на агуль- 
ных сходах.

Гіры гзтым трзба адзначыць, што ў аснове 
большасці такіх выступленняў ляжалі не палі- 
тычныя матывы, а незадаволенасць студэн- 
таў сваім матэрыяльным стакам.

Дабіўшыся значнага павелічэння сваёй 
колькасці, партыйным і камсамольскім ячэй- 
кам удалося дамагчыся кантролю над іншы- 
мі студэнцкімі арганізацыямі і ўплываць на 
грамадскае жыццё сярздкіх спецыяльных ка- 
вучальных устаноў. 3 сярэдзіны 20-х гг. на- 
мецілася тэндэнцыя паступовага пераходу 
асноўных функцый прафарганізацый тэхніку- 
маў да камсамольскіх ячэек тэхнікумаў. Такія 
важныя кірункі студэнцкага жыцця, як акадэ- 
мічная і шэфская работа, ліквідацыя непісь- 
меннасці, кіраўніцтва культуркымі кампанія- 
мі да канца 20-х гг. XX ст. сталі ў многіх тэх- 
нікумах рэспублікі справамі камсамольскіх 
арганізацый тэхнікумаў. Так, паводле вынікаў 
абследавання становішча партпрэ.цы ў Ві- 
цебскім гандлёва-кааператыўным тэхнікуме 
адзначалася, што ўсім грамадскім жыццём у 
гэтай навучальнай установе кіруе камсамоль- 
скі калектыў [7, л. 166]. Камсамольскія ячэйкі 
Мінскага дзяржаўнага політэхнікума ў 1927/28 
навучальным годзе ўдзельнічалі ў падрыхтоў- 
цы рэарганізацыі тэхнікума ў палітэхнікум, у 
выпуску чацвёртага курса і размеркаванні вы- 
пускнікоў на працу [14, л. 64].

Вельмі паказальным у сэнсе выніковасці 
працы камсамольскіх ячэек было правядзен- 
не ў 1926/27 гг. праверак ССНУ рэспублікі на 
прадмет пастаноўкі ў іх партыйнай і камса- 
мольскай працы. Вынікі названых праверак 
былі абмеркаваны на пасяджэнні ЦК КП(б)Б і 
па ім была прынята адпаведная рэзалюцыя. 
У ёй у якасці станоўчых вынікаў працы кам- 
самольскіх і партыйных арганізацый тэхніку- 
маў былі адзначаны поспехі ў «паляпшэнні» 
сацыяльнага складу студэнтаў, узмацненне 
беларусізацыі, удаскакаленне навучалькага 
працэсу і дасягненне здавальняючых настро- 
яў сярод студэнцтва. Сярод недахопаў ад- 
значаліся слабая кіраўнічая роля партыйных 
і камсамольскіх ячэек усёй масай студэнцтва 
і працай устаноў, наяўнасць сярод невялікай 
часткі студэнтаў упадніцкіх настрояў, звяза- 
ных з іх цяжкім матэрыяльным становішчам, 
слабая дысцыпліна і выпадкі п’янства сярод 
саміх партыйцаў і камсамольцаў. Перад кам- 
самольскімі ячэйкамі былі пастаўлены задачы 
павышэння акадэмічнай паспяховасці наву- 
чэнцаў тэхнікумаў і штодзённы ўлік настрояў 
студэнцтва [7, л. 230— 231].
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Спіс задач, якія выконвалі камсамольскія 
арганізацыі, пастаянна пашыраўся. Акрамя 
грамадска-палітычнай працы ў навучальным 
годзе, камсамольскія арганізацыі тэхнікумаў 
ажыццяўлялі дапамогу вясковым камсамоль- 
скім ячэйкам. Адбывалася гэта падчас зімо- 
вых канікулаў. Студэнты, што ад’язджалі ў 
вёску, атрымлівалі пуцёўкі, у якіх кіраўніцтва 
сялянскіх камсамольскіх ячэек павінна было 
паставіць адзнакі аб зробленай імі працы. На- 
званыя кампаніі праводзіліся зімой кожнага го- 
да і набылі даволі шырокі маштаб. Так, толь- 
кі студэнты Мінскага дзяржаўнага політэхніку- 
ма на зімовых канікулах у 1929 г. працавалі на 
перавыбарах сельсаветаў, праводзілі сходы 
беднаты і сялянскай моладзі, рабілі дакпады 
на розныя тэмы, арганізоўвалі антырэлігійныя 
гутаркі, ладзілі вечары самадзейнасці, выпус- 
калі насценгазеты, удзельнічалі ў суботніках 
на карысць школы, выяўлялі «чужыя элемен- 
ты» ў дзяржаўных навучальных установах.
I гэта далёка не поўны пералік праведзеных 
мерапрыемстваў [4, с. 45].

У цесным кантакце з камсамольскімі і 
прафсаюзнымі арганізацыямі і пад іх кіраўніц- 
твам у сярэдніх спецыяльных навучальных 
установах працавалі і іншыя грамадскія ар- 
ганізацыі. Найбольш масавымі з іх з’яўляліся 
Міжнародная арганізацыя дапамогі бараць- 
бітам рэвалюцыі (МОПР) і дабравольная ар- 
ганізацыя па вывучэнні вайсковай справы 
(АВІЯХІМ). Стварацца названыя арганізацыі 
пачалі па ініцыятыве партыйных і дзяржаў- 
ных органаў у 1922— 1923 гг. і ў 1924 г. меліся 
пры ўсіх сярэдніх спецыяльных навучальных 
установах. Членамі МОПР і АВІЯХІМ у канцы 
20-х гг. было 90 — 100 % студэнтаў тэхніку- 
маў. Такая масавасць была выклікана абавяз- 
ковасцю членства ў названых арганізацыях, 
што прыводзіла да фармальнага стаўлення 
да працы ў іх саміх студэнтаў. Як указвалася 
нават у афіцыйных крыніцах таго часу, праца 
арганізацый МОПР з’яўлялася не пастаяннай, 
а насіла характар асобных кампаній, якія пра- 
водзіліся час ад часу. Так, змест працы МОПР 
Мінскага політэхнікума ў 1928 г. складалі збор 

'сродкаў для дапамогі палітвязням, падпіска 
на часопіс гэтай арганізацыі і падрыхтоўка 
да святкавання дня Парыжскай камуны і 
6-годдзя МОПР [35, с. 52]. Вывучэнне вайско- 
вай справы, што праходзіла пры арганізацыі 
АВІЯХІМА, адбывалася планава і арганіза- 
вана. Акрамя наведвання тэарытычных за- 
няткаў, якія праходзілі па навучальным плане 
тэхнікумаў, раз у нядзелю навучэнцы, аргані- 
заваныя ў студэнцкія батальёны, праводзілі

страявыя заняткі і вывучалі вайсковыя ста- 
туты.

Згодна з агульнадзяржаўнай палітыкай 
ліквідацыі непісьменнасці, у ССНУ у разгля- 
даемы перыяд актыўна дзейнічалі арганізацыі 
«Далоў непісьменнасць». Яны таксама існа- 
валі пры кожным тэхнікуме і ажыццяўлялі сваю 
працу сіламі камсамольцаў і членаў прафса- 
юзаў. Так, перад кожным камсамольцам Бе- 
ларускага рабочага тэхнікума была пастаў- 
лена задача выявіць і навучыць грамаце 
аднаго непісьменнага [22, л. 85]. Студэнты 
Мінскага педагагічнага тэхнікума толькі за пер- 
шае паўгоддзе 1926/27 навучальнага года вы- 
явілі 150 непісьменных, арганізавалі іх у гру- 
пы і пачалі працу з імі [24, л. 175].

Студэнцтва тэхнікумаў Савецкай Беларусі 
рэалізоўвала сваю актыўнасць праз працу ў 
розных гуртках, што працавалі пры тэхніку- 
мах. У іх дзейнасці было менш заарганізава- 
насці і фармалізму, чым у арганізацыях МОПР 
і АВІЯХІМ. У тэхнікумах рэспублікі працавала 
вялікая колькасць разнастайных гурткоў. Пры 
Барысаўскім педтэхнікуме студэнты наведвалі 
спартыўны, палітычны, фізкультурны, мастац- 
кі, краязнаўчы, натуралістаў, драматычны, 
музычны, яўрэскі і польскі гурткі [12, л. 113]. 
У Польскім педагагічным тэхнікуме працавалі 
р/рткі малявання, эсперанта, фізкультурны, шах- 
матны, ігры на раялі, існаваў аркестр [21, л. 122].

Значнае месца ў грамадска-палітычным 
жыцці тэхнікумаў займала шэфская справа. 
Студэнцкія арганізацыі шэфствавалі над вяс- 
ковай моладдзю, піянерскімі арганізацыямі і 
вайсковымі часцямі. У гэту дапамогу ўваходзі- 
ла правядзенне вечароў адпачынку, арганіза- 
цыя спектакляў і канцэртаў, стварэнне вяско- 
вых бібліятэк і дапамога ім літаратурай, пра- 
вядзенне для школьнікаў і вясковай моладзі 
экскурсій і інш. Так, студэнты Гомельскага пе- 
дагагічнага тэхнікума шэфствавалі над вёскай 
Старая Мільча, дзе былі арганізаваны гурт- 
кі кройкі і шыцця, беларускі і антырэлігійны. 
Кіраўнікамі гурткоў з’яўляліся самі студэнты 
[26, л. 121]. Студэнцкі калектыў Мінскага палі- 
тэхнікума з’яўляўся шэфам Сенніцкай шко- 
лы і сельскага клуба, дзе ладзіліся спектаклі, 
канцэрты, гутаркі, лекцыі і вечары адпачынку. 
Для сельскай школы студэнты тэхнікума вы- 
раблялі ў сваіх майстэрнях мэблю [29, л. 62]. 
Полацкі педагагічны тэхнікум шэфстваваў над 
вёскай Рудня і артылерыйскім палком, дзе ар- 
ганізоўваў лекцыі, даклады, спектаклі і канцэр- 
ты мастацкай самадзейнасці [31, с. 56— 57].

Такім чынам, з самага пачатку 20-х гг. у 
ССНУ разгарнулася рознабаковае грамад-
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ска-палітычнае жыццё. Актыўнасць студэнтаў 
найшла сваё прымяненне ва ўдзеле ў розных 
студэнцкіх арганізацыях, аб’яднаннях і струк- 
турах. У пачатку 20-х гг. меў месца актыўны 
ўплыў арганізацый студэнцкага самакіраван- 
ня, у якія ўваходзілі прадстаўнікі ўсіх катэго- 
рый студэнцтва. 3 1923 г. галоўную ролю ў 
студэнцкім жыцці адыгрывалі прафсаюзныя 
арганізацыі. У сферу іх дзейнасці ўваходзілі 
пытанні, звязаныя з жыццём, бытам, матэры- 
я л ь н ь ім  забеспячэннем студэнтаў і іх культур- 
ным адпачынкам. На працягу даследуемага 
перыяду склалася і ўдасканальвалася струк- 
тура прафсаюзных арганізацый. Яны выраслі 
колькасна і значна ўплывалі праз сваіх прад- 
стаўнікоў у органах кіравання тзхнікумаў на га~ 
лоўныя пытанні жыцця тэхнікумаў. Камсамол і 
КП(б)Б з’яўляліся адзінымі палітычнымі струк- 
турамі ў тэхнікумах 20-х гг. XX ст. Ім удалося 
пры ўсебаковай падтрымцы з боку дзяржавы і 
партыі да канца 20-х гг. дамагчыся манаполь-
ы а г а  п г \ а о а  і і- г п о л д о  л л і/ о _ п о  п і т ц і п .I іі»«і Ш I у<ЛІС4 I 4 I V 1 I II I ішН 1
нае жыццё тэхнікумаў. Спробы стварыць аль- 
тэрнатыўныя студэнцкія арганізацыі імі выка- 
раняліся. Акрамя ідэалагічнай функцыі, кам- 
самольскія ячэйкі ў тэхнікумах вялі працу па 
паляпшэнні навучальнага працэсу і паспяхо- 
васці, праводзілі ліквідацыю непісьменнасці, 
ажыццяўлялі збор сродкаў на розныя патрзбы 
навучальных устаноў, аказвалі дапамогу вяс- 
ковым падшэфным школам, вайсковым час- 
цям і клубам.
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З'ОММАРУ

Іп те агіісіе іЬе асім ііез оГзіасІепіз зеК-доуегп- 
тепі іпзіііііііопз, о і іЬе ігабе ііпіоп запсі о і іііе сеІІ 
о і КотзотоІ апсі КР(Ь)В Ьіп іЬе зішддіе іог ІеасІ- 
іпд гоіе рцЫіс апсі роіііісаі іііе о! зесопсіагу зресіаі 
есіысаііопаі іпзіішііопз аге сопзісіегесі. ТЬе аіііЬог 
сіеаіз шііЬ іЬе огіепіаііоп о і іЬе Рагіу роіісу Ьіп шогк- 
іпд шііЬ іЬе зісісіепіз.
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