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Summary

The article discusses peculiarities of the study of 

the history of the USSR in Soviet secondary school in 
1944–1959. The structure of school historical education 
is analyzed; normative documents, methodological and 
methodical positions developed in the 1930s that led 
to the teaching of history in this period are considered. 
An attempt to show the process of creating the history 
textbooks for secondary schools, which would corre-
spond Marxist and Leninist ideology, and the changes 
that were implemented in their contents according to the 
changes in the policy of the Communist Party and the 
Soviet government is made. 

Пас ту піў у рэ дак цыю 13.07.2012 г.

УДК 378(476)(091):94«196/198»
П.А. Ма цюш,

вык лад чык ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

АРГАНІЗАЦЫЯПАДРЫХТОЎКІНАВУКОВА-ПЕДАГАГІЧНЫХ
КАДРАЎГІСТОРЫКАЎУСІСТЭМЕВЫШЭЙШАЙШКОЛЫ
БССР(1960-я–сярэдзіна1980-хгг.)

Стан і пер спек ты вы раз віц ця вы шэй шай 
гіс та рыч най аду ка цыі ў знач най сту пе ні 

за ле жаць ад яе кад ра ва га па тэн цы я лу. Эфек-
тыў насць пад рых тоў кі на ву ко ва-пе да га гіч ных 
кад раў гіс то ры каў – гэ та пе ра ду мо ва для ўдас-
ка на лен ня гіс та рыч ных ве даў, па шы рэн ня аду-
ка цый ных і ва ха ваў чых маг чы мас цей гіс то рыі 
як ву чэб най дыс цып лі ны, ука ра нен ня на ву ко-
вых да сяг нен няў у ву чэб ны пра цэс. 

Мэ та дас ле да ван ня – ана ліз сіс тэ мы пад-
рых тоў кі на ву ко ва-пе да га гіч ных кад раў гіс то ры-
каў у вы шэй шай шко ле БССР у ак рэс ле ны час. 
Яна (сіс тэ ма) ук лю чае мэ та на кі ра ва ную дзей-
насць дзяр жаў ных ор га наў і ВНУ па ар га ні за цыі 
гіс та рыч най на ву кі на роз ных эта пах: ад ад бо ру 
асоб, схіль ных да на ву ко ва-дас лед чай дзей нас ці, 
да атэс та цыі са іс каль ні каў ву чо ных сту пе ней. 

Сён няш нія ву чо ныя і пе да го гі – уча раш нія 
сту дэн ты. Ці ка васць і ім кнен не да пра фе сій на га 
май стэр ства па чы на юць фар мі ра вац ца яшчэ 
ў сту дэн цкія га ды. У не ма лой сту пе ні гэ та му 
са дзей ні чае ар га ні за цыя на ву ко ва-дас лед чай 
ра бо ты сту дэн таў. Яе мож на па дзя ліць на два 
кі рун кі. Пер шы прад угле джвае ўклю чэн не на ву-
ко ва-дас лед чай ра бо ты ў ву чэб ны пра цэс. Да 
та кіх форм ад но сяць вы ка нан не дып лом ных і 
кур са вых ра бот, на ву ко ва-дас лед чых за дан няў 
пад час выт вор чай пра кты кі, вык ла дан не кур са 
«Ас но вы на ву ко ва га дас ле да ван ня». Дру гі кі ру-
нак на ву ко ва-дас лед чай ра бо ты пра во дзіц ца ў 
па за ву чэб ны час і рэ а лі зу ец ца ў ра бо це сту дэн-
цкіх на ву ко вых гур ткоў, ва ўдзе ле ў на ву ко вых 
се мі на рах, кан фе рэн цы ях.

Ха рак тэр ная тэн дэн цыя з 1960-х гг. – гэ та 
ін тэг ра цыя аду ка цыі і на ву кі. На вы ка мі на ву-
ко вай ра бо ты па він ны бы лі ва ло даць не толь кі 
сту дэн ты, якія пас ля за кан чэн ня ВНУ рэ ка мен-
да ва лі ся да пас туп лен ня ў ас пі ран ту ру, але 

і тыя з іх, што на кі роў ва лі ся ў агуль на а ду ка-
цый ныя шко лы. У пры ват нас ці, мі ністр вы шэй-
шай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі СССР 
В.П. Ялю цін адзна чаў: «Ма ла ды спе цы я ліст, 
вы пус кнік са вец кай вы шэй шай шко лы … па ві-
нен быць ча ла ве кам твор чым і доб ра ва ло-
даць су час ны мі ме та да мі на ву ко вых дас ле да-
ва няў. Гэ тым тлу ма чыц ца той факт, што на ву ко-
вая ра бо та на су час ным эта пе ста ла не ад’ем-
най час ткай дзей нас ці ВНУ, на ву ка і аду ка цыя 
не ад дзель ныя ад на ад ад ной» [12, л. 108]. 

Та кім чы нам, раз віц цё на ву ко ва-дас лед-
чай ра бо ты сту дэн таў ВНУ з’яў ля ла ся ак ту аль-
ным нап рам кам пар тый на-дзяр жаў най па лі ты кі 
ў вы шэй шай шко ле. У га лі не ар га ні за цыі на ву-
ко ва-дас лед чай ра бо ты сту дэн таў бы ла ство-
ра на грун тоў ная нар ма тыў ная ба за, што даз-
во лі ла аха піць ёй боль шую час тку сту дэн таў 
ВНУ БССР. Так, па да ных Мі ніс тэр ства вы шэй-
шай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі БССР, у 
па чат ку 1980-х гг. у на ву ко ва-дас лед чай ра бо це 
пры ма лі ўдзел 92,3 % сту дэн таў дзён най фор-
мы на ву чан ня [14, л. 180]. Вы шэй адзна ча нае 
ства ра ла пе ра ду мо вы для да лу чэн ня да на ву кі 
та ле на ві тай мо ла дзі. 

У пас та но вах ЦК КПБ і СМ БССР «Аб ме рах 
па па ляп шэн ні пад рых тоў кі на ву ко вых і на ву-
ко ва-пе да га гіч ных кад раў у Бе ла рус кай ССР» 
(1961 г.) і «Аб ме рах па да лей шым па ляп шэн ні 
пад бо ру і пад рых тоў кі на ву ко вых кад раў у Бе ла-
рус кай ССР» (1962 г.) выз на ча ла ся ўпа рад ка-
ван не пад рых тоў кі ма ла дых ву чо ных па га лі нах 
на вук і ап ты маль ная для рэс пуб лі кі коль касць 
ас пі ран таў [18, с. 116–117]. 

У пас та но ве ЦК КПСС і Са ве та Мі ніс траў 
СССР «Аб па ляп шэн ні пад рых тоў кі на ву ко вых і 
на ву ко ва-пе да га гіч ных кад раў» (1967 г.) з мэ тай 
уз мац нен ня пры то ку ў на ву ку мо ла дзі прад у-
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гле джва ла ся за лі чэн не ў ас пі ран ту ру леп шых 
вы пус кні коў вы шэй шай шко лы ад ра зу пас ля 
за кан чэн ня ВНУ. Та кім чы нам, у ВНУ з’яві ла ся 
маг чы масць па кі даць са бе вы пус кні коў, якія 
ўжо пра яві лі свае на ву ко выя здоль нас ці пад час 
на ву чан ня, з пер спек ты вай іх на ву ко ва га рос ту. 

Для ўдас ка на лен ня пла на ван ня і кан тро лю 
за ра бо тай ас пі ран ту ры знач ны мі фун кцы я мі 
на дзя ляў ся Дзяр жплан БССР. Агуль нае на ву-
ко ва-ме та дыч нае кі раў ніц тва ас пі ран та мі ў ВНУ 
ўскла да ла ся на Мі ніс тэр ства вы шэй шай і ся рэд-
няй спе цы яль най аду ка цыі БССР.

Ас пі ран ту ра як ас ноў ная фор ма пад рых-
тоў кі на ву ко ва-пе да га гіч ных кад раў гіс то ры-
каў у сіс тэ ме вы шэй шай шко лы фун кцы я на-
ва ла пры БДУ і Мін скім пе да га гіч ным ін сты ту це, 
а ў 1968 г. бы ла ад кры та ў Гро дзен скім пе да га-
гіч ным ін сты ту це. Пры гэ тым БДУ выс ту паў у 
якас ці адзі най ВНУ, якая за бяс печ ва ла пад рых-
тоў ку на ву ко ва-пе да га гіч ных кад раў гіс то ры каў 
на ўсіх эта пах: ад пас туп лен ня ў ас пі ран ту ру і 
да аба ро ны ды сер та цыі.

У 1968 г. «Па ла жэн нем аб са іс каль ні ках ву чо-
ных сту пе ней, якія пра ца ва лі над ды сер та цы я мі 
па-за ас пі ран ту рай», быў выз на ча ны пра ва вы 
ста тус да дзе най фор мы пад рых тоў кі на ву ко ва-
пе да га гіч ных кад раў. Вы ні ко васць дзей нас ці са іс-
каль ні каў пра яві ла ся ў тым, што ў БДУ з 1962 па 
1970 г. імі бы ло аба ро не на 15 ды сер та цый, у той  
жа час ас пі ран та мі – 30. Та кім чы нам, у 1960-я гг. 
са іс каль ні ка мі аба ра ня ла ся кож ная трэ цяя  
з пад рых та ва ных у сіс тэ ме ВНУ ды сер та цый [6].

У Гро дзен скім пе да га гіч ным ін сты ту це 
ад крыц цё ас пі ран ту ры бы ло ста ноў чым кро кам, 
але поў нас цю не вы ра ша ла пра бле мы пра ца-
ўлад ка ван ня яе вы пус кні коў. Пад рых тоў ка кад-
раў у ас пі ран ту ры ажыц цяў ля ла ся для ўсіх 
ка фед р гіс то ры ка-пе да га гіч на га фа куль тэ та 
Гро дзен ска га пе да га гіч на га ін сты ту та і гіс та рыч-
на га фа куль тэ та Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні-
вер сіт э та. Пра кты ка ваў ся пры ём но вых вык-
лад чы каў на ка фед ры без ас пі ран цкай пад-
рых тоў кі, што ўсклад ня ла пра цаў лад ка ван не 
вы пус кні коў ас пі ран ту ры [2, л. 18]. Ак ра мя та го, 
пад рых тоў ка ў ас пі ран ту ры без маг чы мас ці 
да лей шай аба ро ны ды сер та цый ва ўста но ве 
на ву чан ня стрым лі ва ла рост кад ра ва га па тэн-
цы я лу ка фед р гіс то рыі. Амаль усе вык лад чы кі 
ка фед ры гіс то рыі БССР і 60 % вык лад чыц ка га 
скла ду ка фед ры ўсе а гуль най гіс то рыі Гро дзен-
ска га ўні вер сі тэ та аба ра ні лі кан ды дац кія ды сер-
та цыі ў БДУ. Вя ду чыя пра фе са ры БДУ з’яў ля-
лі ся на ву ко вы мі кі раў ні ка мі ас пі ран таў, якія пра-
хо дзі лі там мэ та вую пад рых тоў ку [7].

У Ма гі лёў скім пе да га гіч ным ін сты ту це на 
пра ця гу вы ву ча е ма га пе ры я ду ас пі ран ту ры па 
гіс то рыі не бы ло. Пад рых тоў ка кад раў гіс то ры-
каў ажыц цяў ля ла ся, па-пер шае, шля хам на кі-
ра ван ня са іс каль ні каў у мэ та вую ас пі ран ту ру 
пры вя ду чых на ву ко вых ус та но вах і ВНУ рэс-

пуб лі кі, па-дру гое – праз асіс тэн ту ру. Дру гі шлях 
быў больш зруч ным. На яго ўказ ва лі кі раў ніц тва 
гіс та рыч на га фа куль тэ та, за гад чы кі ка фед р гіс-
то рыі СССР і БССР і ўсе а гуль най гіс то рыі. Для 
гэ тай мэ ты ў шта ты вы шэй зга да ных ка фед р 
уво дзі лі ся стаў кі асіс тэн таў [3, л. 43].

Не аб ход на так са ма ўліч ваць, што пры пад-
рых тоў цы на ву ко ва-пе да га гіч ных кад раў гіс то-
ры каў не пат ра ба ва ла ся та кой эк спе ры мен-
таль най ба зы, як для тэх ніч ных і пры ро да знаў-
чых на вук. Та кім чы нам, тут у боль шай сту-
пе ні маг ло быць вы ка рыс та на са іс каль ніц тва  
і за воч ная ас пі ран ту ра.

За воч ная фор ма пад рых тоў кі ас пі ран таў-
гіс то ры каў пат ра ба ва ла мен шых фі нан са вых 
вы дат каў, але вы ні кі яе ра бо ты бы лі сціп лы мі. 
Па да ных, пры ве дзе ных І.І. Шаў чу ком, пры 
знач най коль кас най пе ра ва зе ас пі ран таў-за воч-
ні каў з 24 ча ла век, якія за кон чы лі на ву чан не ў 
сіс тэ ме МВ ССА БССР у 1971–1979 гг. з ад на ча-
со вай аба ро най ды сер та цыі, 15 (62,5 %) на ву-
ча лі ся з ад ры вам ад выт вор час ці і 9 (37,5 %) – 
без ад ры ву ад выт вор час ці. Са іс каль ніц тва як 
фор ма пад рых тоў кі на ву ко ва-пе да га гіч ных кад-
раў гіс то ры каў у 1970-я гг. бы ло менш эфек-
тыў ным у па раў нан ні з па пя рэд нім пе ры я дам (у 
БДУ са іс каль ні ка мі аба ра ня ла ся кож ная пя тая 
ды сер та цыя) [20]. Ад на з пры чын та ко га ста-
но ві шча зак лю ча ла ся ў іх на ву ко вым кі раў ніц-
тве. Яно ажыц цяў ля ла ся не на леж ным чы нам. 
У пры ват нас ці, за кі раў ніц тва са іс каль ні ка мі не 
прад угле джваў ся ўлік наг руз кі. Дак та ры на вук у 
ас ноў ным пры цяг ва лі ся да кі раў ніц тва ас пі ран-
та мі, на пад рых тоў ку якіх ад во дзі ла ся боль шая 
коль касць га дзін. Аб ме жа ва ны час, што вы лу-
чаў ся для пра цы з са іс каль ні ка мі, як пра ві ла, не 
ап лач ваў ся. Нап рык лад, у Мін скім пе дін сты ту це 
для гэ тай мэ ты ад во дзі ла ся 15 га дзін (для кі раў-
ніц тва апі ран та мі-за воч ні ка мі – 50). 

У 1970-я гг. уз нік ла но вая фор ма пад рых-
тоў кі на ву ко ва-пе да га гіч ных кад раў. Пас та но вай 
ЦК КПСС і Са ве та Мі ніс траў СССР «Аб ме рах 
па да лей шым ўдас ка на лен ні вы шэй шай аду ка-
цыі ў кра і не» (1972 г.) уво дзі лі ся па са ды ста жо-
раў-вык лад чы каў. Ста жы роў кі ўста наў лі ва лі ся з 
мэ тай на быц ця вы пус кні ка мі ВНУ пра ктыч ных 
умен няў і на за паш ван ня пе да га гіч на га во пы ту. 

Тым не менш га да вы тэр мін ста жы роў кі вык-
лад чы каў ака заў ся не дас тат ко вым. Ак ра мя 
та го, час, зат ра ча ны на кі раў ніц тва ста жо ра-
мі-вык лад чы ка мі, за ліч ваў ся па нор мах, ус та-
ноў ле ных для ас пі ран таў. У да лей шым наз ва-
ная фор ма не ат ры ма ла на леж на га рас паў сю-
джван ня, па коль кі ад цяг ва ла вы со как ва лі фі ка-
ва ных спе цы я ліс таў ад кі раў ніц тва ас пі ран та мі.

Апе ра тыў най фор май пад рых тоў кі кад раў 
вы шэй шай на ву ко вай ква лі фі ка цыі бы ла ад на-
га до вая ас пі ран ту ра. У яе за ліч ва лі ся га лоў ным 
чы нам вык лад чы кі ВНУ, якія ме лі стаж на ву ко-
вай ці пе да га гіч най дзей нас ці, зда лі эк за ме ны 
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кан ды дац ка га мі ні му му, вы ка на лі на ву ко ва-дас-
лед чую ра бо ту па выб ра най тэ ме ў аб’ёме, дас-
тат ко вым для аба ро ны кан ды дац кай ды сер та-
цыі, і ме лі пуб лі ка цыі па сва ёй тэ ме [6]. 

Вар та адзна чыць, што пад рых тоў ка дак та-
роў на вук у га лі не гіс то рыі на пра ця гу ак рэс-
ле на га пе ры я ду ад бы ва ла ся ва ўмо вах ад сут-
нас ці дак та ран ту ры. Для за вяр шэн ня док тар скіх 
ды сер та цый прад угле джва ла ся прад астаў лен не 
са іс каль ні кам твор чых ад па чын каў, іх пе ра вод на 
па са ды стар шых на ву ко вых суп ра цоў ні каў. Пры 
пры сва ен ні ву чо най сту пе ні док та ра на вук уліч-
ва ла ся не толь кі якасць пе да га гіч най ра бо ты, 
але і на яў насць пуб лі ка цый са іс каль ні ка. 

Нель га ска заць, што та кі па ра дак пад рых-
тоў кі дак та роў на вук стаў сіс тэм най з’явай. 
Так, дак та ра мі гіс та рыч ных на вук у 1972 г. ста-
лі 2 да цэн ты, якія ў кан цы 1960-х гг. зна хо дзі-
лі ся на па са дах стар шых на ву ко вых суп ра цоў ні-
каў. У 1975 г. яшчэ 2 са іс каль ні кі за вяр шы лі пра-
цу над док тар скі мі ды сер та цы я мі. Ра зам з тым, 
вык лад чы кі гіс та рыч на га фа куль тэ та Ма гі лёў-
ска га пе да га гіч на га ін сты ту та не вы ка рыс тоў-
ва лі маг чы мас ці для па вы шэн ня ква лі фі ка-
цыі. Нап рык лад, на ка фед ры гіс то рыі СССР 
у 1970-я гг. з 5 кан ды да таў на вук над док тар-
скай ды сер та цы яй пра ца ваў толь кі 1 ча ла век. 
Ніх то не пла на ваў пе ра ход на па са ду стар ша га 
на ву ко ва га суп ра цоў ні ка [20]. 

Асаб лі вае мес ца ў струк ту ры пад ры хоў кі 
на ву ко ва-пе да га гіч ных кад раў зай ма лі спе-
цы я ліс ты гра ма даз наў ча га про фі лю. Вы ка-
нан не пры ня тых пар тый ных і ўра да вых пас та-
ноў са дзей ні ча ла коль кас на му і якас на му рос-
ту на ву ко ва-пе да га гіч ных кад раў ка фед р гра-
мад скіх на вук ВНУ рэс пуб лі кі [18, с. 120]. Гэ та 
пац вяр джа ец ца ста ноў чай коль кас най і якас-
най ды на мі кай. Ка лі ў 1961 г. фун кцы я на ва ла 
37 ка фед р гра мад скіх на вук, на якіх пра ца ва лі 
345 вык лад чы каў, то ў 1968 г. – 67 ка фед р з 
коль кас цю на ву ко вых суп ра цоў ні каў звыш 700. 

Пас та но вай ЦК КПСС «Аб ра бо це па пад-
бо ры і вы ха ван ні ідэ а ла гіч ных кад раў у пар тый-
най ар га ні за цыі Бе ла ру сі» (1974 г.) прад угле-
джва ла ся па вы шэн не якас ці вы ву чэн ня пе да го-
гі кі і псі ха ло гіі, пра па ган дыс цка га май стэр ства, 
пе ра да во га во пы ту ар га ні за цыі ідэй на га вы ха-
ван ня мас. У да ку мен це га ва ры ла ся пра па шы-
рэн не і па ляп шэн не пра цы ас пі ран ту ры ў пе да-
га гіч ных ВНУ з мэ тай поў на га ўкам плек та ван ня 
ка фед р вык лад чы ка мі вы шэй шай на ву ко вай 
ква лі фі ка цыі. Рэ а лі за цыя пас та но вы пры вя ла 
да іс тот на га рос ту коль кас ці ка фед р гра мад-
скіх на вук ВНУ рэс пуб лі кі. У 1978 г. фун кцы я на-
ва лі ўжо 95 ка фед р гра мад скіх на вук з агуль най 
коль кас цю суп ра цоў ні каў – 1161 чал. З іх дак та-
роў на вук – 47 чал. (4,0 %), кан ды да таў на вук – 
596 (51,0 %) [13, л. 74]. 

У ся рэ дзі не 1970-х гг. ап ты мі зу ец ца струк-
ту ра пад рых тоў кі на ву ко ва-пе да га гіч ных кад-

раў у га лі не гра мад скіх на вук. У ад па вед нас ці 
з ра шэн нем ка ле гіі Мі ніс тэр ства вы шэй шай і 
ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі СССР бы ла 
па шы ра на пад рых тоў ка на ву ко ва-пе да га гіч-
ных кад раў па гра мад скіх на ву ках у Бе ла рус-
кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це за кошт яе ска ра-
чэн ня ў ін шых ВНУ рэс пуб лі кі, якія не ме лі ад па-
вед ных ад дяз лен няў і вы со как ва лі фі ка ва ных 
на ву ко вых кад раў гра ма даз наў цаў. 

Кад ра вы склад ка фед р гра мад скіх на вук, 
асаб лі ва гэ та да ты чы ла ся ка фед ры гіс то рыі 
КПСС, кам плек та ваў ся са спе цы я ліс таў гіс та-
рыч на га про фі лю. Па са ды за гад чы каў да дзе-
ных ка фед раў ува хо дзі лі ў на мен кла ту ры 
па сад, суп ра цоў ні кі якіх пер са наль на зац вяр-
джа лі ся асоб ны мі ра шэн ня мі ЦК КПБ. Та кім 
чы нам, пра фе сій ную пры год насць вык лад чы-
каў ка фед р гіс то рыі КПСС і гіс то рыі СССР выз-
на ча лі пар тый ныя ра бот ні кі. 

Важ ным эта пам у раз віц ці сіс тэ мы пад-
рых тоў кі на ву ко ва-пе да га гіч ных кад раў ста ла 
па ста но ва ЦК КПСС і Са ве та Мі ніс траў СССР 
ад 18 кас трыч ні ка 1974 г. «Аб ме рах па да лей-
шым удас ка на лен ні атэс та цыі на ву ко вых і на ву-
ко ва-пе да га гіч ных кад раў». Вы шэй шая атэс та-
цый ная ка мі сія пры Мі ніс тэр стве вы шэй шай і 
ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі СССР па ча ла 
пад па рад коў вац ца не пас рэд на Са ве ту Мі ніс т-
раў СССР. На ВАК ус кла да лі ся за да чы за бес-
пя чэн ня вы со ка га ўзроў ню і адзін ства пат ра ба-
ван няў да атэс та цыі кад раў вы шэй шай на ву ко-
вай ква лі фі ка цыі. Та кім чы нам, упер шы ню ў гіс-
то рыі па ра дак атэс та цыі выз на чаў ся ўра дам [1, 
с. 34]. Пры ня ты да ку мент прад угле джваў грун-
тоў ны ана ліз тэ ма ты кі ды сер та цый, вы со кія 
па тра ба ван ні на кан ды дац кіх эк за ме нах. Рэ а лі за-
цыя пас та но вы прад угле джва ла так са ма па вы-
шэн не пат ра ба ван няў да са іс каль ні каў ву чо ных 
сту пе ней і якасць ацэн кі ды сер та цый ных дас ле-
да ван няў на ўсіх эта пах атэс та цыі: ад зац вяр-
джэн ня тэ мы і да эк спер ты зы кан ды дац кіх і док-
тар скіх ды сер та цый у ВА Ку СССР. 

Вы ні кі фун кцы я на ван ня сіс тэ мы атэс та-
цыі на ву ко вых і на ву ко ва-пе да га гіч ных кад раў у 
га лі не гіс то рыі бы лі пад ве дзе ны на на ра дзе кі раў-
ні коў спе цы я лі за ва ных са ве таў па гіс та рыч ных 
на ву ках у 1984 г. у Кі е ве. У вы ні ко вых да ку мен тах 
на ра ды ўтрым лі ва лі ся пры нцы по выя пат ра ба-
ван ні да дас ле да ван няў у га лі не гіс то рыі, якія не 
стра ці лі сва ёй ак ту аль нас ці і на сён няш ні дзень. 
Для кан ды дац кіх ды сер та цый у га лі не гіс то рыі 
кры тэ ры я мі знач нас ці выс ту па ла ат ры ман не 
на ву ко вых вы ні каў, якія ме лі іс тот нае зна чэн не 
для да дзе най спе цы яль нас ці [17, с. 23–24]. 

Ана ліз ста тыс тыч ных да ных, якія за хоў ва-
юц ца ў На цы я наль ным ар хі ве Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, даз ва ляе ад люс тра ваць коль кас ны бок 
пад рых тоў кі ас пі ран таў-гіс то ры каў у сіс тэ ме 
вы шэй шай шко лы БССР (таб лі ца) [8, л. 29; 9, 
л. 2; 10, л. 52; 11, л. 29; 15, л. 62; 16, л. 14].
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Таб лі ца – Ды на мі ка коль кас ці ас пі ран таў-гіс то ры каў у сіс тэ ме ВНУ БССР (1961–1985 гг.)

Год 1961 1965 1970 1975 1980 1985

Агуль ная коль касць ас пі ран таў 17 38 70 76 95 74

На ву чан не з ад ры вам ад выт вор час ці 12 18 41 24 40 39

На ву чан не без ад ры ву ад выт вор час ці 5 20 29 52 55 35

Та кім чы нам, на пра ця гу ак рэс ле на га пе ры-
я ду на зі ра ец ца ста ноў чая ды на мі ка коль кас ці 
ас пі ран таў па роз ных гіс та рыч ных спе цы яль-
нас цях. Ім клі вае раз віц цё ў 1970-я гг. на бы-
вае за воч ная ас пі ран ту ра. У пер шай па ло ве 
1980-х гг. ад бы ва ец ца змян шэн не коль кас ці 
ас пі ран таў-гіс то ры каў, што тлу ма чыц ца агуль-
ным ска ра чэн нем аб’ёму ас пі ран цкай пад рых-
тоў кі ў ВНУ і ака дэ міч ных ус та но вах рэс пуб лі кі 
[5, с. 9].

Пры раз гля дзе аба ро ны док тар скіх і кан ды-
дац кіх ды сер та цый у сіс тэ ме вы шэй шай шко-
лы БССР як за ка на мер на га вы ні ку пад рых тоў кі 
кад раў вы шэй шай на ву ко вай ква лі фі ка цыі вар-
та пры вес ці не ка то рыя аба гуль няль ныя ліч бы. 
Уся го з 1961 па 1985 г. у БДУ бы ло аба ро не на 
25 док тар скіх ды сер та цый: 9 – па гіс то рыі КПСС 
і КПБ, 9 – па гіс то рыі СССР і БССР, 5 – па ўсе -
агуль най гіс то рыі, 2 – па жур на ліс ты цы. 

Аб вы ні ко вас ці пад рых тоў кі на ву ко ва-пе да-
га гіч ных кад раў гіс то ры каў у ВНУ БССР свед-
чыць ста ноў чая ды на мі ка аба ро ны кан ды дац-
кіх ды сер та цый амаль па ўсіх кі рун ках. Так, у 
БДУ з па чат ку 1960-х гг. і да ся рэ дзі ны 1980-х 
гг. коль касць аба ро не ных кан ды дац кіх ды сер-
ты цый па гіс то рыі КПСС-КПБ уз рас ла ў 2,5 ра за 
(з 20 да 50); па гіс то рыі СССР і БССР – у 2,6 
ра за (з 6 да 16); па ўсе а гуль най гіс то рыі – у 5,3 
ра за (з 3 да 16). У МДПІ ад па вед ныя коль кас-
ныя па каз чы кі па гіс то рыі КПСС-КПБ па вя лі чы-
лі ся ў 3,3 ра за (з 3 да 10 дыс.). Уся го ў сіс тэ ме 
вы шэй шай шко лы БССР за ак рэс ле ны пе ры яд 
бы ло аба ро не на 315 кан ды дац кіх ды сер та цый 
па гіс то рыі [4, с. 31–111].

Та кім чы нам, раз ві тая сіс тэ ма на ву ко ва-дас-
лед чай ра бо ты сту дэн таў бы ла ад ным з фак-
та раў пры цяг нен ня мо ла дзі ў на ву ку. У сіс тэ ме 
вы шэй шай шко лы толь кі дзве ВНУ (БДУ і МДПІ) 
ме лі маг чы масць поў нас цю за бяс пе чыць пра-
цэс і вы ні кі пад рых тоў кі на ву ко ва-пе да га гіч ных 
кад раў гіс то ры каў. Раз гля да ю чы аба ро ну док-
тар скіх і кан ды дац кіх ды сер та цый у га лі не гіс-
то рыі як вы нік пад рых тоў кі ад па вед ных на ву ко-
ва-пе да га гіч ных кад раў мож на адзна чыць ста-
ноў чую ды на мі ку. Па вы ша лі ся пат ра ба ван ні да 
на ву ко вых дас ле да ван няў у га лі не гіс то рыі, але 
іх тэ ма ты ка кар ды наль на не мя ня лі ся. Ра зам 
з тым, ні ад на з форм, якія раз гле джа ны ў ар ты-
ку ле, не бы лі дас ка на лы мі. Толь кі іх спа лу чэн не 
пры но сі ла свой плён. Без вы ра шэн ня зас та-
ла ся і пра бле ма сво е ча со вас ці аба ро ны ды сер-
та цый са іс каль ні ка мі ву чо ных сту пе ней.
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Summary

The author focuses on the topical issues of strength-
ening staff capacity of historical science and higher his-
tory education since the early 1960’s. to mid-1980s. The 
article deals with the official documents of the party and 

state authorities. Based on statistics forms and results 
of training of the teaching staff of historians are ana-
lyzed. The dynamics of theses defence in higher school 
of Belarus in the period is shown.

Пас ту піў у рэ дак цыю 27.02.2013 г.

УДК 94(476):81’272«1937/1939»

М.К. Аль хо вік,
ас пі рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі но ва га і на вей ша га ча су БДУ

ПАЛІТЫКАКІРАЎНІЦТВАБССРУМОЎНЫМПЫТАННІ
(1937–1939гг.)

Моў ная па лі ты ка пар тый на-са вец ка га 
кі раў ніц тва кан ца 1930-х гг. ста ла аб’ек-

там дас ле да ван ня яшчэ ў са вец кі пе ры яд [1–2]. 
У апош ні час моў ная па лі ты ка баль ша ві коў у 
ад но сі нах польс ка га, яў рэй ска га, ла тыш ска га і 
на сель ніц тва ін шых на цы я наль нас цей знай шла 
ад люс тра ван не і асэн са ван не ў ды сер та цы ях 
В.М. Жу ка «Польс кая на цы я наль ная мен шасць 
у БССР», А.Л. Дзя дзін кі на «На цы я наль ная 
па лі ты ка са вец кай ула ды ў ліс та па дзе 1917 – 
ве рас ні 1939 гг. (на пры кла дзе Ві цеб шчы ны)», 
у кні гах і ар ты ку лах бе ла рус кіх і за меж ных дас-
лед чы каў [3–4].

У да дзе ным ар ты ку ле га лоў ная ўва га звер-
ну та на тыя мо ман ты моў най па лі ты кі, што 
яшчэ не ат ры ма лі на леж на га ас вят лен ня і асэн-
са ван ня ў ай чын най і за меж най гіс та ры яг ра фіі. 
Вы ву чэн не ўсіх ас пек таў су пя рэч лі вай на цыя -
наль най па лі ты кі кан ца 1930-х гг. даз во ліць ад ка-
заць на пы тан не аб яе сут нас ці і на кі ра ва нас ці.

Агуль ны напрамак па лі ты кі са вец кай 
ула ды ў моў ным пы тан ні ў 1937–1939 гг. 
У кан цы 1930-х гг. пар тый на-са вец кае кі раў ніц тва 
БССР пры сту пі ла да рэ а лі за цыі лі ніі ЦК УКП(б) 
і СНК СССР, на кі ра ва най на асі мі ля цыю на цы я-
наль ных мен шас цей БССР і згор тван не па лі ты кі 
бе ла ру сі за цыі. Вып ра цоў ка кан цэп цыі но вай 
па лі ты кі і пра ктыч ных ме рап ры ем стваў пар-
тый на-дзяр жаў ных ор га наў па на цы я наль ным 
пы тан ні ў 1937–1939 гг. ад бы ва ла ся на па ся-
джэн нях Бю ро ЦК КП(б)Б, пле ну мах ЦК КП(б)Б і 
з’ез дах КП(б)Б у поў най ад па вед нас ці з ука зан-
ня мі ЦК УКП(б) і СНК СССР. У спра ве фар мі ра-
ван ня кан цэп цыі на цы я наль най па лі ты кі па зі цыя 
ра да вых ка му ніс таў, са вец кіх ра бот ні каў, прад-
стаў ні коў ін тэ лі ген цыі і гра мад скіх ар га ні за цый, 
а так са ма зда быт кі па пя рэд няй на цы я наль най 
па лі ты кі не ме лі пра ктыч на ні я ка га зна чэн ня.

Вер хняй хра на ла гіч най мя жой пе ры я ду 
з’яў ля ец ца пе ра піс на сель ніц тва, пра ве дзе ны 
ў сту дзе ні 1937 г., пад час яко га са вец кая ўла-
да шы ро ка па пу ля ры за ва ла бе ла рус кую мо ву 
і куль ту ру. З гэ та га ча су ў БССР пра во дзі ла ся 
вык люч на асі мі ля цый ная па лі ты ка, і адзі най 

эт ніч най су поль нас цю, аб якой кла па ці ла ся 
пар тый на-дзяр жаў нае кі раў ніц тва, з’яў ля ла ся 
рус кая. Гэ та лі нія ў на цы я наль ным бу даў ніц-
тве час тко ва змя ні ла ся толь кі пас ля да лу чэн ня 
За ход няй Бе ла ру сі да БССР, што і з’яў ля ец ца 
ніж няй хра на ла гіч най мя жой.

Па лі ты ка ў ад но сі нах да бе ла рус кай мо вы. 
На XVI з’ез дзе КП(б)Б (пра хо дзіў 10–19 чэр ве ня 
1937 г.) у аба ро ну па лі ты кі бе ла ру сі за цыі выс-
ту пі лі толь кі дэ ле гат з Ор шы С.Ц. Хаў кін і пер-
шы сак ра тар ЦК КП(б)Б В.Ф. Ша ран го віч. Яны 
фак тыч на пры зна лі не вы ка нан не на ўсіх уз роў-
нях ула ды і кі ра ван ня на ват тых фар маль ных і 
па вяр хоў ных пас та ноў па бе ла ру сі за цыі, якія бы лі 
пры ня ты ў ся рэ дзі не 1930-х гг. І тым не менш у 
рэ за лю цы ях XVI з’ез да КП(б)Б пы тан ні моў най 
па лі ты кі не бы лі ад люс тра ва ны [5, л. 149].

На за да валь нен не эт на куль тур ных пат рэб 
бе ла рус ка га на сель ніц тва па він на бы ло паў плы-
ваць ра шэн не за дач, выз на ча ных пер шым сак-
ра та ром ЦК КП(б)Б П.К. Па на ма рэн ка ў за піс цы 
на імя І.В. Ста лі на «Аб бе ла рус кай мо ве, лі та-
ра ту ры і пісь мен ні ках», якая да ту ец ца 21 ліс-
та па да 1938 г. Па-пер шае, П.К. Па на ма рэн ка 
адзна чыў не аб ход насць ка рэн на га наб лі жэн ня 
бе ла рус ка га пра ва пі су, гра ма ты кі і лек сі кі, быц-
цам бы ска жо ных «у на цы я на ліс тыч ным ду ху», 
да рус кай мо вы. Гэ та пра па но ва бы ла ў рэ чы-
шчы кам па ніі па ру сі фі ка цыі ўкра ін скай мо вы, 
іні цы я ва най га зе тай «Пра вда» ў 1937 г. У вы ні ку, 
у 1938–1941 гг. у пе ры я дыч ных вы дан нях быў 
над ру ка ва ны шэ раг пра ектаў бе ла рус ка га пра-
ва пі су, аў та ры якіх спа бор ні ча лі ў спра ве зблі-
жэн ня бе ла рус кай мо вы з рус кай. Па-дру гое,  
у рэс пуб лі цы пла на ва ла ся па вя лі чыць коль-
касць рус кіх школ, але за кошт но вых, бо «рэ ар-
га ні за цыя не ка то ра га лі ку бе ла рус кіх школ у рус-
кія, хоць і з’яў ля ец ца пра ктыч на мэ таз год най, 
але па лі тыч на не да пу шчаль най». П.К. Па на ма-
рэн ка так са ма адзна чаў, што толь кі рус кія кні гі 
і ча со пі сы ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю ў бе ла-
рус ка га на сель ніц тва, з ча го ла гіч на паў ста ва ла 
за да ча па ве лі чэн ня рус ка моў най дру ка ва най 
прад укцыі ў БССР [6, л. 25]. 
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