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 У статті на основі архівних джерел висвітлено форми оплати за навчання в аграрних вишах. Показано, що у 

зв’язку з важким матеріальним становищем студентів, відбувався розподіл по категоріям, запроваджувалися 

пільги, а окремих звільняли від платні. З’ясовано, що запровадження оплати навчання було малоефективним 

засобом, частина студентів через неможливість внести кошти покидали навчання. 
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Постановка проблеми. У період Українсь-

кої національно-демократичної революції сис-

тема освіти зазнала значних змін та рефор-

мувань. Прийшовши до влади більшовики у 

1919 р. проголосили принцип безкоштовної 

освіти. Але період безоплатного навчання 

тривав лише до березня 1922 р. 

Стан дослідження проблеми. Окремі 

аспекти відображені у працях істориків  М.М. 

Кузьменка [30], В.В. Липинського[32], та В.І. 

Прилуцького [34]   Однак спеціально пробле-

ма оплати за навчання у сільськогосподарсь-

ких вишах не вивчалася. 

Метою цієї статті є розкрити процес вве-

дення оплати за навчання в сільського сподар-

ських інститутах та технікумах, показати її 

неефективність та наслідки для студентів. 

Виклад основного матеріалу. На початку 

20-х рр. ХХ ст., не зважаючи на скрутне 

матеріальне становище студентів сільськогос-

подарських вишів, радянська влада запровадили 

для них плату за навчання. 2 березня 1922 р. 

вийшла постанова РНК УСРР «Про 

запровадження платні за навчання у вузах  

УСРР» [31, с.88]. Даний крок  більшовики 

аргументували тим, що це необхідно для 

покращення господарського добробуту 

закладів освіти [26, арк.15].      

У вересні 1922 р. Укрголовпрофосвіта  ви-

дала постанову про поділ студентів на три 

категорії за станом їх матеріального 

забезпечення: 

1) повна плата за навчання;  

2) пільгова категорія;  

3) особи звільнені від платні.  

Не платили за навчання студенти, що 

отримували державну стипендію; молодь 

пролетарського походження та члени КНС, які 

не мали роботи або заробляли не більше 40 

крб. на місяць; студенти, що до вступу у виш 

вели педагогічну, науково-просвітницьку та 

наукову роботу у закладах Народного 

комісаріату освіти (НКО); інваліди війни та 

праці [34, с.88]. 

Згідно постанови НКО у 1922–1923 

навчальному році (далі – н.р.) по повному 

тарифу мали платити 44,3% студентів вишів 

усіх типів (по 85 крб), пільгового тарифу – 

31,4% (43 крб), звільнялися від плати 24,3% 

контингенту. Так, у сільськогосподарських 

закладах вищої освіти у відсоткому 

відношенні виглядало наступним чином  – 20, 

30 і 50 студентської молоді [4, арк. 13].   

На той час уніфікованих норм оплати за 

навчання не було. З 1 жовтня 1922 р. була вве-

дена плата за навчання у Золотоношському 

сільськогосподарському технікумі (СГТ)  яка 

становила 70 крб. В зв’язку з важким матері-

альним становищем студентів частина сплачу-

вала – 30 крб., а деякі взагалі звільнялися від 

оплати [6, арк.6 зв.]. У Могилів-Подільському 

СГТ розмір оплати становив 50 карб. [1, арк.2]. 

Пільговики сплачували 10 крб. [1, арк. 5 зв.]. В 

Уманському СГТ 84 студенти платили по 18 

крб., 23 – по 36 крб., 65 – по 48 крб. [3, арк. 3 

зв.].  В Одеському сільськогосподарському 

інституті (СГІ) 161 студента звільнили від 

плати, а 314 вносили по 12 крб. [2, арк.6].  

Починаючи з 1923-1924 н.р. обкладення 

студентів платою, їх розподіл по категоріям 

регулювали нормативно-правові акти. Зокре-

ма, відповідно до інструкції звільнялися від 

плати за навчання «пролетарський елемент», 

які мали «революційні» (громадські, партійні і 
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військові) заслуги і були у важкому матеріаль-

ному становищі; члени КНС, які вступили в 

організацію не пізніше 1921 року; діти війсь-

ковослужбовців до 18 років; працівники освіти 

(члени спілки «Робос»), які були членами 

спілки не менше одного року і працювали в 

навчальних закладах чи по профспілковій 

лінії, а також їх утриманці; державні стипен-

діати; робітники, які отримували зарплату 

нижче 10 розряду; члени профспілок (служ-

бовці), які мали зарплату нижче 6 розряду [30, 

с.128].  

У залежності від розміру плати студентів 

розподіляли на категорії, кількість яких була 

не уніфікована. Наприклад, у Сутиському СГТ 

студенти першої категорії (9 осіб) платили по 

4 крб., другої (5) – 8 крб., третьої (7) – по  

15 крб. [16, арк. 816]. У Київському ветери-

нарно-зоотехнічному інституті [13, арк.. 65 

зв.], Херсонському [15, арк. 265 зв.] і Чернігів-

ському СГТ [18 арк. 20 зв.], Харківському 

зоотехнічному технікумі було по 4 категорії: 

розмір плати для першої категорії становив 15 

крб., другої – 30 крб. третьої – 45 крб., четвер-

тої – 60 крб. [15, арк. 225 зв.]. У Волинському 

СГТ наявними були 5 категорій (4 крб., 8 крб., 

15 крб., 20 крб., 35 крб.). До кожної з цих 

категорій віднесли по 4 студенти [17, арк. 6]. У 

Харківському ветеринарному інституті у 1923-

1924 н.р. [8, арк. 88] і Київському СГІ у 1924-

1925 н.р. молодь розподілили на 6 категорій (8 

крб., 16 крб., 32 крб., 40 крб., 60 крб., 80 крб.) 

[7, арк. 250]. 

29 листопада 1925 р. НКО УСРР видав нову 

«Інструкцію про плату за навчання в інсти-

тутах і технікумах на 1925–1926 навчальний 

рік», яка встановлювала розмір плати в 

інститутах та технікумах. Так, студенти 

сільськогосподарських, ветеринарних і 

землевпорядних інститутів сплачували 60 крб.  

У сільськогосподарських технікумах по - 50 

крб., а землевпорядних – по 30 крб. [36, с. 93]. 

Особи, які отримували зарплату у розмірі 

40-50 крб., сплачували 20% від загальної суми 

нарахованої плати, 50-60 крб. – 25%, 60-70 

крб. – 30%, 70-85 крб. – 45%, 85-100 крб. – 

60%, 100-125 крб. – 75%, 125 крб.  і більше – 

100%. Регламентувалося, що якщо в особи на 

утриманні перебувало двоє студентів, то плата 

скорочувалася на 50%, якщо троє – 35%, якщо 

четверо – 25%, визначеної для кожного плати. 

Безкоштовно навчалися  студенти-держсти-

пендіати, молодь «пролетарського складу», 

члени КНС, демобілізовані червоноармійці, 

безробітні особи, які проводили педагогічну і 

наукову роботу, інваліди війни і праці. Плата 

стягувалася щосеместру у період з 1 по 15 

жовтня, з 1 по 15 лютого, з 1 по 15 травня [36, 

с. 73, 98]. У відповідності до цих правил фор-

мувався розмір плати за навчання. Наприклад, 

у Житомирському землеустрійному технікумі 

3 студенти платили по 22 крб. 50 коп., 4 – по 

30 крб., 2 – по 45 крб., 1 – 60 крб.  [23, арк. 67 

зв.]. В Ерастівському СГТ суми 12 крб. 50 

коп., 15 крб., 25 крб. і 100 крб. вносили по 4 

особи [19, арк. 305 зв.]. У Харківському 

зоотехнічному технікумі платили від 7 до 50 

крб. [23, арк. 268].  

11 листопада 1926 р. оприлюднили ще одну 

інструкцію, яка внесла певні зміни до нараху-

вання розміру плати за освітні послуги [37]. 

Відповідно до цього нормативно-правового 

акту 6 студентів Одеського СГІ платили 21-40 

крб. [13, арк. 126]. В Ерастівському СГТ до 20 

крб. вносили 14 осіб, 21-40 крб. [20, арк. 4], 

Уманському – відповідно 46 крб.[12, арк. 116], 

Херсонському – 42 крб. [15, арк. 242], Маслів-

ському сортівничо-насіннєвому технікумі – 37 

крб. [15, арк. 148]. 

Низка архівних документів свідчать про 

відсотки студентів, які вносили плату за 

навчання. Так, у Кам’янець-Подільському СГІ 

у 1926-1927 н.р. платили 3,1% студентів [15, 

арк.127], Київському – у 1924-1925 н.р. – 

46,9% [7, арк. 250], у 1925-1926 н.р. – 39,6% 

[20, арк. 198 зв.], у 1928-1929 н.р. – 21,3% [29], 

Одеському – у 1923-1924 н.р. – 19,7% [9, арк. 

12], у 1926-1927 н.р. – 2,3% [13, арк. 126], 

Харківському – у 1925-1926 н.р. – 10,4% [20, 

арк.53 зв.], Київському ветеринарно-зоотехніч-

ному інституті – у 1923-1924 н.р. – 27,8% [8, 

арк. 88 зв.], у 1924-1925 н.р. – 49,5% [13, арк. 

65 зв.], Харківському ветеринарному – у 1923-

1924 н.р. – 38,1% [8, арк. 88 зв.], у 1924-1925 

н.р. – 39,1% [13, арк. 208 зв.], у 1925-1926 н.р. 

– 29,9% [24, арк. 10], Харківському геодезич-

но-землеустрійному – у 1926-1927 н.р. – 18,9% 

[12, арк. 91], Білоцерківському СГТ –  у 1925-

1926 н.р. – 40,8% [21, арк. 84 зв.], у 1926- 

1927 н.р. – 44,9% [22, арк.87],  Волинському – 

у 1923-1924 н.р. – 23,3% [17, арк. 6], 

Ерастівському – у 1925-1926 н.р. – 8,3% [19, 

арк.305 зв.], у 1926-1927 н.р. – 14,8% [20, арк], 

Красноградському – у 1925-1926 н.р. – 21,4% 
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[21, арк. 55 зв.],  Майнівському – у 1926-1927 

н.р. – 22,1% [22, арк. 9 зв.], Сутиському – у 

1923-1924 н.р. – 16% [16, арк. 816], Уманському – 

у 1926-1927 н.р. – 16,4% [12, арк. 116], 

Херсонському – у 1922-1923 н.р. – 66,9% [26, 

арк. 22], у 1923-1924 н.р. – 40,1% [5, арк. 108], 

у 1924-1925 н.р. – 50,4% [15, арк. 265 зв.], у 

1925-1926 н.р. – 23,4% [21, арк. 7 зв.], у 1926-1927 

н.р. – 24,2% [15, арк. 242] та Чернігівському СГТ 

– у 1924-1925 н.р. – 32,2% [18, арк. 20 зв.], у 

1925-1926 н.р. – 25% [21, арк. 161 зв.], у 1926-

1927 н.р. – 16,9% [12, арк. 5], Маслівському 

сортівничо-насіннєвому технікумі – у 1925-1926 

н.р. – 42,2% [19, арк. 219 зв.], у 1926-1927 н.р. – 

34,8% [15, арк. 148], Харківському зоотехнічно-

му – у 1924-1925 н.р. – 15,2% [15, арк. 225 зв.], 

Дніпропетровському землеустрійному  – у 1926-

1927 н.р. – 33,8% [22, арк. 133 ], Житомирському 

– у 1924-1925 н.р. – 52,5% [12, арк. 197 зв.], у 

1926-1927 н.р. – 19,1%[12, арк.175],   Одеському – 

у 1926-1927 н.р. – 15,1% [22,арк. 53], 

Полтавському  – у 1926-1927 н.р. – 24,1% [22, 

арк. 203 зв.], Чернігівському – у 1924-1925 н.р. – 

41,3% [12, арк. 29 зв.], у 1925-1926 н.р. – 21,4% 

[21, арк. 205 зв.]. Таким чином, ми бачимо, що з 

кожним роком зменшувалась кількість платни-

ків. Це було пов`язано з тим, що вище зазначені 

інструкції збільшували кількість пільгових 

категорій, що звільнялися від плати за навчання. 

Запровадження плати за навчання було мало-

ефективним засобом, зважаючи на малозабезпе-

ченість студентів. Так, з Київського ветеринарно-

зоотехнічного інституту повідомляли, що за пла-

ном 1924-1925 н.р. у бюджет вишу від плати за 

навчання мало надійти 10245 крб., натомість 

фактично отримали 6870 крб. Таким чином, план 

виконали лише на 67% [13, арк. 65 зв.]. У тому ж 

році у Майнівському СГТ плату внесли лише 6% 

молоді [16, арк. 414]. В Одеському СГІ у 1923-

1924 н.р. цей відсоток становив 51,4% [9, арк. 78]. 

Частина студентів, не маючи змоги заплатити за 

навчання, відпрацьовували визначені суми на 

полях і городі своїх навчальних закладів, 

наприклад, у Могилів-Подільському [1, арк. 2 зв.] і 

Сутиському СГТ [10, арк. 3]. 

Частина студентів через неможливість внести 

плату покидали навчання. Так, у 1924-1925 н.р. з 

Київського ветеринарного-зоотехнічного інститут-

ту через не внесення плати відрахували 22 осо-

би, під загрозою були ще 20 [14, арк. 66]. 14 січ-

ня 1929 р. директор Новополтавського єврейсь-

кого сільськогосподарського технікуму  підпи-

сав наказ про відрахування 7 студентів, які мали 

відповідні борги [25, арк. 8]. Змушена була 

покинути навчання частина молоді Полонського 

СГТ [34, арк. 87] і Чернігівського землеустрій-

ного технікуму [28].  

Висновок. Таким чином, запровадження 

плати за навчання було малоефективним 

засобом, зважаючи на малозабезпеченість 

студентів.  Платників розподіляли на категорії, 

а деяких звільняли від плати. З кожним роком 

зменшувалась кількість платників. Окремі 

студенти, не маючи змоги заплатити, 

відпрацьовували визначені суми на полях і 

городі своїх навчальних закладів, а частина 

студентів через неможливість внести плату 

покидали навчання. 
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Покалюк В.В. 

ВВЕДЕНИЕ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (1920-е ГГ.) 

 В статье на основе архивных источников освещены формы оплаты за обучение в аграрных вузах. Показано, что в 

связи с тяжелым материальным положением студентов, происходило разделение по категориям, вводились 

льготы, а отдельных освобождали от платы. Установлено, что введение платы за обучение было 

малоэффективным средством, часть студентов из-за невозможности внести средства бросали обучения. 

Ключевые слова: обучение, институт, техникум, оплата за обучение, льготы.  
 

Pokaliuk V. V. 

IMPLEMENTATION OF THE PAYMENT FOR TRAINING IN AGRICULTURAL ESTABLISHMENTS 

EDUCATION (1920s) 

Тhe article, on the basis of archival sources, forms of payment for education in agrarian universities are highlighted. It is 

shown that due to the financial difficulties of students, there was a division into categories, privileges were introduced and 

some were exempted from payment. It was found that the introduction of tuition fees was a poorly performing tool, and some 

of the students were unable to make tuition payments. 

Key words:   education, institute, technical school, tuition fees, benefits. 

  


