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Развіццё капіталістычных адносін у сельскай гаспадарцы 
Беларусі ў паслярэформенны перыяд патрабавала наяўнасці 
спецыяльных ведаў. Фінансавыя і арганізацыйныя цяжкасці, з 
якімі сутыкаліся стваральнікі аграрных школ, вымушалі да 
пошуку альтэрнатыўных, больш простых варыянтаў. У гэтых 
умовах пазашкольная адукацыя выглядала даволі 
перспектыўнай. Найбольш эфектыўнымі формамі, якія атрымалі 
шырокае распаўсюджванне, сталі чытанні і курсы. Калі 
сельскагаспадарчыя чытанні насілі ў большай ступені 
азнаямленчы характар і прызначаліся для шырокіх масаў 
насельніцтва, то курсы былі разлічаны на больш вузкую і хоць 
неяк знаёмую з пачаткамі рацыянальнай гаспадаркі публіку. 

Першыя крокі ў кірунку развіцця пазашкольнай аграрнай 
адукацыі ў Расійскай імперыі былі зроблены ў 80-х гг. ХІХ ст. У 
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1883 г. упершыню былі арганізаваныя сельскагаспадарчыя курсы 
для народных настаўнікаў [1, с. 336]. Аналагічныя курсы былі 
праведзены ў 1887 г. пры Пятровічскай школе пладаводства і 
хмеляводства [2, с. 14]. 14 чэрвеня 1888 г. у выглядзе вопыту быў 
прыняты закон, які стварыў некалькі пасад ўрадавых аграномаў. 
Адным з непасрэдных абавязкаў аграномаў стала правядзенне 
чытанняў [1, с. 328]. У пачатку сакавіка 1896 г. па ініцыятыве 
Дэпартамента земляробства (далей – ДЗ) і пры супрацоўніцтве 
Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі (далей – МінТСГ) 
адбываюцца чытанні па садоўніцтву. Трохдзённыя лекцыі 
наведалі прадстаўнікі розных саслоўяў. Аднак большую 
цікавасць у прадстаўнікоў таварыства выклікала праблематыка 
малочнай жывёлагадоўлі, аб чым паведамлялася ў дэпартамент. 
Недахоп лектараў не дазволіў задаволіць гэты інтарэс у 1896 г. [3, 
с. 12–13]. Праз год, пасля чарговай просьбы Агранамічнай секцыі 
МінТСГ, Міністэрства земляробства і дзяржаўных маёмасцей 
накіравала ў Мінск лектара па малочнай гаспадарцы. Лектар 
А. А. Калантар прысвяціў цэлы дзень лекцыям, якія насілі 
пераважна практычны характар. Лекцыі выклікалі значны 
інтарэс, асаблівую цікавасць выклікалі пытанні вытворчасці 
масла. У сувязі з чым секцыя запрасіла лектара на наступны 
1898 год [4, с. 11–12]. 

Развіццё пазашкольнай адукацыі ў імперыі вымусіла ўрад 
разгледзець пытанне аб яе спецыяльнай заканадаўчай 
рэгламентацыі. Так, ў 1897 г. Міністэрства земляробства і 
дзяржаўных маёмасцей зацвердзіла часовыя правілы па 
арганізацыі чытанняў пры сельскагаспадарчых вучэбных 
установах. У тым жа годзе 15 лютага быў прыняты закон, які 
значна спрашчаў працэдуру правядзення чытанняў. Права на 
дазвол пераходзіла ад Камітэта міністраў непасрэдна міністрам і 
галоўнаўпраўляючым паасобнымі часткамі. Ад арганізатараў 
патрабавалася папярэдне паведаміць мясцоваму губернатару аб 
месцы, часе, тэматыцы і прозвішчы лектараў [1, с. 328]. 

У наступны 1898 г. ДЗ былі арганізаваны курсы па 
садоўніцтву і агародніцтву пры сельскагаспадарчых школах у 
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Мар’інай Горцы і Бабруйску. У апошнім выпадку, у якасці 
эксперыменту, курсы правялі спецыяльна для салдат 40-й 
пяхотнай дывізіі [5, с. 84–85]. 

У далейшым адбылося ускладненне працэдуры арганізацыі і 
ўзмацненне кантролю за пазашкольнай адукацыяй ў Расійскай 
імперыі. Чарговае палажэнне Камітэта міністраў ад 28 студзеня 
1901 г. абавязвала ўзгадняць правядзенне чытанняў з міністрамі 
ўнутраных спраў і народнай асветы. А самі чытанні павінны былі 
весціся па загадзя адобраным тэкстам [1, с. 328–329; 6, с. 41]. 
Магчыма з гэтым звязана адсутнасць выяўленых 
сельскагаспадарчых чытанняў і курсаў у Мінскай губерні ў 
самым пачатку ХХ ст. 

Крызісныя з’явы ў сельскай гаспадарцы вымусілі 
цэнтральную ўладу да перагляду аграрнай палітыкі. Разам з 
шырокім спектрам пытанняў на пасяджэннях спецыяльнай 
нарады аб патрэбах сельскагаспадарчай прамысловасці было 
разгледжана і пытанне развіцця пазашкольнай адукацыі. Не 
гледзячы на кансэнсус мінскага губернскага камітэта ў пытанні 
спрашчэння працэдуры арганізацыі пазашкольнай адукацыі, 
губернатар А. А. Мусін-Пушкін і губернскі прадвадзіцель 
дваранства А. Г. Рацькоў-Ражноў палічылі неабходным асабіста 
выказацца ў падтрымку лібералізацыі справы [7, с. 9–10]. 
МінТСГ, прапануючы шэраг мераў па развіццю 
сельскагаспадарчых ведаў, выдзеліла паасобным пунктам ідэю 
правядзення падрыхтаванымі народнымі настаўнікамі чытанняў 
і дэманстрацый у выходныя і святочныя дні. Асаблівай увагі 
патрабуе прапанова па стварэнні пасады губернскага агранома, 
пад кіраўніцтвам якога б знаходзіліся некалькі інструктараў. Па 
задумцы, ў іх абавязкі ўваходзілі правядзенне публічных лекцый, 
дэманстрацыя машын і прылад для сялян. Трэба падкрэсліць, што 
гэта ідэя была ўвасобленая ў перыяд правядзення аграрных 
сталыпінскіх пераўтварэнняў [7, с. 38, 44]. 

Праца павятовых і губернскіх камітэтаў стала тым фонам, які 
дазволіў міністру земляробства і дзяржаўных маёмасцей 
А. С. Ярмолаву дабіцца спрашчэння працэдуры арганізацыі 
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сельскагаспадарчых чытанняў. 15 лютага 1903 г. быў прыняты 
закон, які перадаваў паўнамоцтвы па іх арганізацыі непасрэдна ў 
кампетэнцыю Міністэрства земляробства і дзяржаўных 
маёмасцей. Непасрэдны дазвол і кантроль праграм чытанняў 
пераходзіў яго упраўленням ці ўпаўнаважаным ад міністэрства ў 
губернях дзе тыя былі. Пры гэтым законам прадугледжвалася 
магчымасць суфінансавання чытанняў з боку ДЗ. 

26 мая 1904 г. было зацверджана палажэнне, якое юрыдычна 
замацавала дзве галіны распаўсюджвання аграрнай адукацыі: 1 – 
вучэбныя ўстановы і 2 – вучэбныя ўстанаўленні. Да апошніх былі 
аднесены: сельскагаспадарчыя класы, курсы, чытанні і размовы. 
Палажэнне замацавала дасягнутыя ў 1903 г. спрашчэнні ў 
развіцці пазашкольнай адукацыі [1, с. 329–330]. 

У 1904 г., у сувязі з накіраваннем у распараджэнне МінТСГ 
яшчэ аднаго спецыяліста па малочнай гаспадарцы, аддзяленне па 
жывёлагадоўлі вырашыла пашырыць асветніцкую дзейнасць 
шляхам арганізацыі лекцый і курсаў [8, с. 31]. Падобных 
поглядаў прытрымліваўся інструктар С. І. Дзмітрукоў. Ён 
прапанаваў істотна пашырыць сферу дзейнасці персаналу і тым 
самым выйсці за межы абслугоўвання маёнткаў сяброў 
таварыства. Сярод задач, вырашэнне якіх бачыліся неабходнымі, 
былі ўладкаванне курсаў эканомак для невялікіх памешчыцкіх 
гаспадарак і правядзенне чытанняў для сялян. Па прапанове 
начальніка Упраўлення земляробства і дзяржаўных маёмасцей, 
мінскі губернскі камітэт па справах земскай гаспадаркі выдзеліў 
на гэта 200 руб. [9, с. 22, 38–40]. 

Верагодна падзеі першай расійскай рэвалюцыі негатыўна 
адбіліся на развіцці пазашкольнай сельскагаспадарчай адукацыі 
ў губерні, бо за гэты перыяд не выяўлены факты правядзення 
курсаў ці чытанняў. Пэўнае ажыўленне адбылося ў канцы 1908 г. 
калі па распараджэнні ДЗ былі праведзены курсы па малочнай 
гаспадарцы пры Мар’інагорскай сельскагаспадарчай школе і ў 
маёнтку Ціволі. Яны прадугледжвалі азнаямленне з пытаннямі як 
догляду за каровамі (кармленне, дойка, лячэнне), так і 
перапрацоўкі малака (аналіз, сепарацыя, прыгатаванне масла). 
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Кіраўніцтва курсамі ўзначальваў С. І. Дзмітрукоў, пры дапамозе 
тэхніка малочнай справы М. А. Іспалатава і запрошанага 
ветэрынара [10, с. 3; 11, с. 27]. 

Штуршок да развіцця пазашкольнай адукацыі надала 
спецыяльная нарада па жывёлагадоўлі пры Мінскім упраўленні 
земляробства і дзяржаўных маёмасцей. У яе склад акрамя 
чыноўнікаў ўваходзілі і прадстаўнікі МінТСГ. Сярод 
мерапрыемстваў асобным пунктам значылася арганізацыя курсаў 
і дэманстрацый па малочнай гаспадарцы ўрадавым 
інструктарскім персаналам [12, с. 28, 33]. 

У 1910 г. на сродкі ДЗ С. І. Дзмітруковым былі праведзены 
курсы па малочнай гаспадарцы. Са студзеня па сакавік тыднёвыя 
курсы адбыліся у Мар’інагорскай сельскагаспадарчай школе, 
мястэчках Зембін і Паланечка, маёнтку Буда. У той жа год былі 
праведзены 22 чытанні [13, с. 54–55; 14, с. 23]. 

Жадаючы пашырыць пазашкольную сельскагаспадарчую 
адукацыю на шырокія масы насельніцтва ў 1911 г. ДЗ звярнуўся 
да МінТСГ з прапановай магчымага супрацоўніцтва. Праз 
адсутнасць грашовых сродкаў таварыства прапанавала толькі 
выкарыстанне яго прафесійнага патэнцыялу [15, с. 10–12]. Таму 
ў 1911 г. ДЗ змог правесці сельскагаспадарчыя курсы для 
народных настаўнікаў і курсы па жывёлагадоўлі і малочнай 
гаспадарцы. Разам з тым удалося павялічыць колькасць чытанняў 
да 80, што было амаль у чатыры разы болей чым у папярэдні год. 
З гэтай колькасці 43 чытанні былі арганізаваны 
землеўпарадкавальнымі камісіямі, 37 непасрэдна ДЗ. Акрамя 
таго да працэсу развіцця пазашкольнай адукацыі далучылася 
земства, якое арганізавала 19 чытанняў [14, с. 23; 16, с. 1–4]. 

У 1912 г. у сувязі з павелічэннем фінансавання з боку урада 
пазашкольнай адукацыі ў Мінскай губерні былі праведзены 9 
курсаў. Адны з іх былі арганізаваны МінТСГ з 2 лістапада па 2 
снежня па ініцыятыве урадавага агранома і адначасова сябра 
МінТСГ А. У. Вельямінава-Зярнова [17, с. 21]. 

Двухтыднёвыя тэарэтычныя заняткі праводзіліся ў 
памяшканні таварыства, а наступныя 3 тыдні практычных 
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заняткаў у маёнтку Вішнёўка Ф. П. Лентоўскага. Паколькі курсы 
былі праведзены на сродкі ДЗ, таму плата за навучанне ў 10 руб. 
бралася толькі з асоб, якія былі накіраваны ад маёнткаў. Усяго 
курсы праслухала 31 асоба, з іх 10 жанчын. Па саслоўнай 
прыналежнасці: 13 сялян, 9 дваран, 8 мяшчан і 1 грамадзянін. На 
лекцыях выкарыстоўваліся наглядныя сродкі такія, як мадэлі, 
дыяграмы, узоры, дапаможнікі. Па вечарах дэманстраваліся 
дыяпазітывы пры дапамозе так званага «чароўнага ліхтара» – 
дыяпраектара. Практычныя заняткі суправаджаліся комплексам 
работ пад кіраўніцтвам інструктара па кармленні і дойцы кароў, 
прыгатаванні масла. Пры гэтым кармленне мела доследна-
паказальны характар [18, с. 1–6]. Што датычыцца 
сельскагаспадарчых чытанняў у 1912 г., то іх агульная колькасць 
узрасла да 206. Пры гэтым земства правяла 115 чытанняў, што 
перавысіла паказчык папярэдняга году ў шэсць разоў [14, с. 23]. 

1913 г. адзначыўся істотным ростам развіцця пазашкольнай 
адукацыі ў Мінскай губерні. Колькасць праведзеных курсаў 
узрасла да 12. Пры гэтым абсалютная большасць курсаў, як і ў 
1912 г., насілі спецыялізаваны характар. Сярод іх былі курсы па 
жывёлагадоўлі і малочнай гаспадарцы, па лугаводству і культуры 
балот, льнаводству і лёнаапрацоўцы, садоўніцтву і агародніцтву, 
пладаводству і агародніцтву. Асаблівасцю гэтага года было тое, 
што да працы па арганізацыі курсаў акрамя МінТСГ далучылася 
земства. Развіццё сельскагаспадарчых чытанняў дасягнула 
істотных памераў. Толькі земствам былі праведзены 367 
чытанняў, што перавысіла вынік 1912 г. больш чым у тры разы. 
Амаль у 2 разы павялічыла колькасць чытанняў, што былі 
арганізаваны ДЗ. У цэлым колькасць чытанняў за год дасягнула 
535 [14, с. 1–2, 4, 7, 9–15, 18, 23]. 

На 1914 г. у Мінскай губерні было запланавана правядзенне 
шэрагу курсаў і чытанняў, але Першая сусветная вайна ўнесла 
істотныя карэктывы. Калі не адзіным выключэннем стала 
правядзенне МінТСГ курсаў па жывёлагадоўлі для кантроль-
асістэнтаў, жывёлаводаў і масларобаў у лютым–сакавіку 1914 г. 
Колькі было арганізавана сельскагаспадарчых чытанняў 
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дакладна не вядома. Вядома толькі што за перыяд зімняга сезону 
1913–1914 гг. было праведзена 181 чытанне. [19, с. 5–6, 25, 30, 36, 
94–95; 20, с. 6]. 

Арганізацыя сельскагаспадарчых чытанняў і курсаў у 
Мінскай губерні прайшла пэўную эвалюцыю звязаную ў значнай 
ступені з агульнаімперскім развіццём пазашкольнай адукацыі. 
Адсутнасць спецыяльнага заканадаўства, непаслядоўнасць і 
празмерная бюракратызацыя доўгі час негатыўна адбівалася на 
распаўсюджванні сельскагаспадарчых ведаў праз чытанні і 
курсы. Аграрны крызіс пачатку ХХ ст. істотна паўплываў на 
перагляд палітыкі ўрада ў дачыненні пазашкольнай аграрнай 
адукацыі. Гэта праявілася як на ліберызацыі заканадаўства, так і 
на павелічэнні фінансавання з боку дзяржавы. Асабліва заўважна 
гэта стала ў перыяд правядзення сталыпінскіх аграрных 
пераўтварэнняў. Асноўным рухавіком распаўсюджвання 
сельскагаспадарчых ведаў шляхам пазашкольнай адукацыі стаў 
ДЗ Міністэрства дзяржаўных маёмасцей (з 1894 – Міністэрства 
земляробства і дзяржаўных маёмасцей; з 1905 г. – Галоўнага 
ўпраўлення землеўпарадкавання і земляробства). Менавіта з 
дзейнасцю гэтага ведамства трэба звязваць станаўленне 
пазашкольнай адукацыі ў Мінскай губерні, якое хоць і зрэдку, але 
праводзіла на свае сродкі чытанні і курсы. Пры гэтым да 
арганізацыі актыўна прыцягваліся сельскагаспадарчыя школы і 
МінТСГ, якія знаходзіліся ў непасрэдным падпарадкаванні 
ведамства. З 1911 г. да арганізацыі чытанняў далучылася земства, 
якое ўжо праз некалькі год праводзіла большую іх частку ў 
губерні. Развіццё арганізацыі сельскагаспадарчых курсаў і 
чытанняў дасягнула свайго піку ў 1913 г. і было перарванае 
наступствамі Першай сусветнай вайны. 
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