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обеспечение работы школы «Лидер», школы «Мо-
лодого избирателя».

3. Информационно-методическое обеспечение 
идеологической и идейно-воспитательной работы 
(работа учебно-методического и информационно-
го кабинета).

Научно-методологическое обоснование и ин-
формационное обеспечение идеологической и вос-
питательной работы тесно связаны с НИР кафедры 
и включает в себя не только научные исследования, 
но и подготовку учебных пособий по социально-
гуманитарным наукам, конкретных методических 
и информационных разработок для проведения 
идеологической и учебно-воспитательной работы. 
Только за последние три года сотрудниками кафе-
дры подготовлены и изданы 25 методических и ин-
формационных материалов в помощь кураторам и 
студенческому активу для проведения идеологиче-
ской и учебно-воспитательной работы.

Центр идеологической работы обеспечивает 
участие преподавателей-обществоведов в работе 
информационно-пропагандистских групп уни-
верситета и в проведении информационных часов 
в студенческих группах. Постоянно действующий 
семинар по теории и практике идеологической 
работы, работа школы «Лидер» в системе учебы 
студенческого актива и актива молодежных орга-
низаций ВГМУ, школы молодого избирателя, кон-
сультирование, оказание информационной и ме-
тодической помощи преподавателям, кураторам, 
студенческому активу, организация и проведение 
бесед, лекций, круглых столов, диспутов – всё это 
присутствует в работе идеологического центра. 
Центром ежегодно проводится мониторинг иде-
ологического сопровождения воспитательной ра-
боты в вузе. 

В целях усиления патриотического воспитания 
молодежи на героических традициях белорусского 
народа идеологическим центром и отделом по вос-
питательной работе совместно с комитетом БРСМ 
проводятся ежегодные научно-практические кон-
ференции, посвящённые Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне. Ветераны, сотруд-

ники и студенты университета в представленных 
материалах и своих докладах обсуждают пробле-
мы: “Великая Отечественная война: уроки истории 
и современность”, “Подвиг медиков в Великой От-
ечественной войне”, “Идеологическое и патриоти-
ческое воспитание молодёжи на героических тра-
дициях белорусского народа”. Сборник материалов 
конференции, а также разработки идеологического 
центра «Подвиги отцов в наследство сыновьям», 
«Витебщина в годы Великой Отечественной во-
йны» помогают сегодня наполнить конкретным 
содержанием воспитательные мероприятия в вузе 
к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков и по подготовке к праздно-
ванию 70-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Важное значение в воспитательном процессе в 
вузе отводится   символическому измерению иде-
ологической работы: государственная символика,  
стенды, посвящённые первому Президенту Респу-
блики Беларусь, его программам «Вместе! За силь-
ную и процветающую Беларусь!», «От сохранения 
− к приумножению!», политическому устройству 
страны, её истории, социально-экономическому 
развитию,  науке и здравоохранению,  образованию 
и культуре.  

Идеологическое и патриотическое воспита-
ние - это, прежде всего, каждодневная работа со 
студенческой молодёжью, воспитание через кон-
кретные общественно-полезные дела и вовлечение 
в них молодёжи. Культ семьи и здорового образа 
жизни; развитие соревновательности и стремле-
ния к личному успеху, успеху университета и стра-
ны; воспитание патриотических чувств гордости и 
любви к своей Родине через умелое использование 
государственной символики; поддержание чисто-
ты, уюта, порядка в учебных корпусах и клиниках, 
общежитиях и столовых университета; соблюдение 
норм общей культуры и устремлённость к высокой 
духовности – вот простые, но самые действенные 
составляющие идеологии и направления идеологи-
ческой и гражданско-патриотической воспитатель-
ной работы в вузе. 

АСНОЎНЫЯ АДМЕТНАСЦІ САЦЫЯЛЬНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ 
Ў ГАРАДАХ І МЯСТЭЧКАХ БССР

Марцынкевіч І.А.

УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

Пасля вызвалення Беларусі ад фашысцкіх 
захопнікаў жыллёвыя і камунальна-бытавыя ўмовы 
жыцця насельніцтва знаходзіліся ў катастрафічным 
стане. Сярод першачарговых задач стала забеспя-
чэнне жыллём і першараднымі паслугамі людзей, 
якія вымушаны былі жыць у зямлянках, бараках, 
паўразбураных дамах ці на падсяленні ў кватэрах 
[1, с. 351]. Не выключэннем з’яўляліся інваліды і 
ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны, якія вярталіся 
на былыя месцы пражывання і часта знаходзілі за-
мест жылля толькі руіны ці папялішча. Большасць 

з іх, як і іншыя грамадзяне рэспублікі, былі выму-
шаны сяліцца ў непрыдатных для паўнацэннага 
пражывання памяшканнях ці зямлянках. Цяжкасці 
ўзнікалі таксама з харчаваннем, вопраткай, абут-
кам. Прадпрыемствы, на якіх да вайны працавалі 
гараджане, былі разбураны, што значна ўскладняла 
пошукі працы. Гэта дрэнна адбівалася на занятасці 
былых франтавікоў і, адпаведна, на іх забеспячэнні 
жыллём [2, арк. 117]. 

Тым не менш у 1944 –1946 гг. у БССР быў выка-
наны вялікі аб’ём работ па будаўніцтву і аднаўленні 
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жылых дамоў. Ужо ў 1944 г., калі вайна яшчэ пра-
цягвалася і вымагала напружання ўсіх сіл і сродкаў 
савецкай краіны, на вызваленых тэрыторыях пача-
лося аднаўленне жыллёвага фонду. У кастрычніку 
1944 г. было створана Міністэрства жыллё-
ва-грамадзянскага будаўніцтва з 11 абласнымі 
будаўнічымі трэстамі і Упраўленнем па аднаўленні 
Мінска. Гэта станоўча адбілася на арганізацыі і тэм-
пах будаўнічых работ. За кошт дзяржаўных сродкаў 
было ўведзена 1035 тыс. м2 карыснай плошчы 
жылля. Акрамя таго, рабочымі і служачымі было 
пабудавана за свой кошт 513 тыс. м2  жылой плош-
чы. Многія з іх атрымалі дапамогу ад дзяржавы на 
будаўніцтва дамоў. Але жыллёвыя ўмовы гарадско-
га насельніцтва, у тым ліку інвалідаў і ўдзельнікаў 
Вялікай Айчыннай вайны, заставаліся нялёгкімі. У 
1945 г. у Мінску на аднаго жыхара ў дамах аграмад-
жанага жыллёвага фонду прыходзілася толькі 3,7 
м2 жылплошчы, замест 6,1 м2 , як да вайны. Жылыя 
дамы былі перанаселены. Будавалася шмат жыл-
ля барачнага тыпу. Не лепшымі былі жыллёвыя 
ўмовы былых франтавікоў і ў іншых прамысловых 
цэнтрах краіны [3, с. 64-70]. 

Забеспячэнню інвалідаў Вялікай Айчыннай 
вайны надавалася выключнае значэнне, паколькі 
адразу пасля вайны праблема працоўнай сілы  на 
фоне неабходнасці ў кароткія тэрміны аднавіць 
народную гаспадарку адчувалася вельмі востра. 
Савецка-партыйнае кіраўніцтва ставіла перад са-
бой мэту забяспечыць працай усіх працаздольных 
франтавікоў-інвалідаў. Пэўныя поспехі ў гэтай 
справе былі дасягнуты: ужо на 1 чэрвеня 1945 года ў 
прамысловасці працавала 1 529 інвалідаў [3, арк. 11].

Тым не менш працаўладкаванне ішло 
нездавальняючымі тэмпамі. Улічваючы абмежава-
ныя магчымасці франтавікоў, значная колькасць 
якіх страціла на фронце здороў’е, многiя з іх былі 
працаўладкаваны на кіруючыя пасады. Так, на за-
водзе “Гомсельмаш” усе 25 працуючых там інвалідаў 
вайны  атрымалі пасады забеспячэнцаў, камсоргаў, 
майстроў цэхаў і інш [4, арк. 6.]. Усяго на пачатак лета 
1945 года кіраўнікамі былі назначаны 7 546 інвалідаў 
Вялікай Айчыннай вайны [3, арк. 11.]. У гарадах 
інвалідам Вялікай Айчыннай вайны адноўленымі 
прадпрыемствамі першачаргова выдзяляліся пра-
мысловыя тавары, цёплая вопратка і абутак. На 
гомельскім сударамонтным заводзе, дзе працавала 16 
інвалідаў-франтавікоў, кожны быў забяспечаны ква-
тэрай ці будаўнічымі матэрыяламі. Адміністрацыяй 
завода аказвалася матэрыяльная дапамога: толькі за 
1946 год інвалідам Вялікай Айчыннай вайны было 
выдадзена 520 метраў мануфактуры, 29 пар абутку 
і 51 штук вопраткі. Акрамя таго, для забеспячэння 
харчовых патрэб было выдзелена 1570 кг. бульбы, 60 
кг. буракоў і 310 кг. капусты [4, арк. 6.7]. 

Для больш дасканалага забеспячэння 
франтавікоў-інвалідаў у некаторых гарадах і мя-
стэчках былі адкрыты спецыяльныя магазіны. У 
Гомельскай вобласці такія магазіны працавалі ў 
Буда-Кушалёве, Ветцы, Новабеліцы, Добрушы, 
Лідзе, Рэчыцы і Гомелі. У шэрагу раёнаў былі ад-
крыты спецыяльныя аддзелы для абслугоўвання 
гэтай катэгорыі людзей. У Добрушы, Ветцы і Ра-
гачове ў сталовых выдзяляліся асобныя сталы, 
якія прызначаліся спецыяльна для харчавання 
франтавікоў-інвалідаў [4, арк. 9]. 

У пасляваенных гарадах і мястэчках для 

дэмабілізаваных па стане здароў’я франтавікоў 
прызначаныя харчовыя пайкі нярэдка з’яўляліся ці 
не адзіным сродкам для існавання. Аднак кантроль 
за размеркаваннем прадуктовай і іншай дапамогі 
інвалідам і ўдзельнікам Вялікай Айчыннай вайны 
быў наладжаны слаба. Гэта прыводзіла да несвое-
часовай і няпоўнай  выдачы пайкоў. Частай была 
практыка выдачы тых ці іншых прадуктаў хар-
чавання замяняльнікамі. Значную ролю ў справе 
працоўнага і матэрыяльна-бытавога забеспячэн-
ня інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вай-
ны ў гарадах і мястэчках рэспублікі адыгрывала 
аб’яднанне “Беларускае таварыства сляпых”. Калі 
ў першыя пасляваенныя гады яго дзейнасць была 
нязначнай, то ў канцы 40-х істотна ўзрасла [3, арк. 
109]. 

Праблема забяспечанасці жылплошчай да кан-
ца 40-х гадоў пачала паступова вырашацца, ад-
нак якасць  жылля выклікала вялікую колькасць 
нараканняў з боку інвалідаў вайны. Толькі па 
Магілёве на момант чарговай праверкі ўмоў пра-
жывання, многія з іх па-ранейшаму вымушаны 
былі жыць ў аварыйных, паўразбураных будынках 
і памяшканнях або зусім не мелі сваёй жылплош-
чы. Некаторыя з франтавікоў не маглі палепшыць 
свае ўмовы пражывання на працягу некалькіх год. 
Так, інвалід Вялікай Айчыннай вайны М.Г. Перлін 
з 1946 па 1951 гады вымушаны быў жыць у падва-
ле будынка па Камісараўскім перавулку № 13 разам 
з сям’ёй з 7 чалавек, хоць туды ён быў пераселены 
распараджэннем гарвыканкама часова, на адзін ме-
сяц. Вясной падвал залівала вадой, а зімой, па пры-
чыне адсутнасці ацяплення, было холадна і сыра [5, 
арк. 364-365]. 

Такім чынам, асноўнай адметнасцю сацыяль-
нага забеспячэння інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай 
Айчыннай вайны ў гарадах і мястэчках рэспублікі 
з’яўлялася тое, што, пачынаючы з першых дзён 
пасля вызвалення, савецка-партыйнымі органамі 
была праведзена значная арганізацыйная праца, 
скіраваная на задавальненне жыллёва-бытавых і 
матэрыяльных патрэб франтавікоў. Аднак даволі 
часта ўзнікалі складанасці пры арганізацыі наву-
чання, што вылівалася ў невыкананне планаў па 
павышэнні кваліфікацыі інвалідаў Вялікай Ай-
чыннай вайны, а выдзеленыя на гэтыя мэты сродкі 
расходаваліся не па прызначэнні. Недасканала пра-
цавала сістэма ўліку як непрацаўладкаваных, так 
і тых, хто працаваў на нізкааплатных месцах. Не 
заўсёды дакладна вёўся ўлік інвалідаў, якія мелі па-
трэбу ў накіраванні на лячэнне. 

Усе пералічаныя вышэй з’явы абумовілі неаб-
ходнасць захаваць той станоўчы вопыт, што быў 
назапашаны за першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, 
і ліквідаваць існуючыя недахопы шляхам рэфарма-
вання сістэмы сацыяльнага забяспячэння і павы-
шэння адказнасці кіраўнікоў на месцах.
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