
 

 

 

 2.2. Перебудова профосвіти на воєнний лад.  
Училище в роки війни 

У травні 1941 р. перший випуск шкіл ФЗН по СРСР дав народному господарству 
250 тис. робітників. 

Після 22 червня 1941 р. система державних трудових резервів у короткий термін була 
перебудована на воєнний лад, на роботу під лозунгом “Все для фронту, все для перемо-
ги”. В роки війни виявилися її переваги, динамізм, гнучкість, можливості швидко пере-
кинути великі групи учнів у різні райони країни і виконувати завдання уряду. 

У 1941 році з початком Великої Вітчизняної війни училище було евакуйоване спочат-
ку в Сталінград, а потім до м. Астрахань. Незабаром фашисти були уже в Миколаєві. 

В тяжкі 1941-1942 роки органами трудових резервів вдалося організовано провести 
евакуацію навчальних закладів, учнів, працівників у східні райони країни, забезпечити 
прийом на новому місці і швидко організувати навчальний і виробничий процес. Всього 
було евакуйовано 344 училища і 219 шкіл ФЗН і більш ніж 85 тис. учнів. 

За роки війни СРСР одержав з училищ і шкіл ФЗН біля 2,5 млн. молодих робітників – 
приблизно стільки, скільки підготували школи ФЗУ за двадцять довоєнних років. 

В умовах воєнного часу вся навчальна, виробнича і громадська діяльність була спря-
мована на якнайшвидшу підготовку робітників, на надання практичної допомоги фрон-
ту. В навчальних майстернях, у цехах базових підприємств учні виготовляли деталі 
озброєння, боєприпаси, ремонтували танки, зброю. Це було великим внеском у боротьбу 
за перемогу над ворогом. 

За успішну підготовку кадрів для промисловості і допомогу фронту 20 тис. учнів бу-
ло нагороджено орденами і медалями Радянського Союзу. 

У червні 1942 року Раднарком СРСР дав дозвіл головному управлінню трудових ре-
зервів на створення значка “Відмінник державних трудових резервів”. 

Починаючи з 1942 року у всіх навчальних закладах трудових резервів розпочалося 
соціалістичне змагання за успішне виконання завдань для фронту. 

Для переможців у Всесоюзному соціалістичному змаганні навчальних трудових ко-
лективів були впроваджені три перехідні Червоні прапори Державного комітету оборони 
і три перехідні Червоні прапори ЦК ВЛКСМ і Головного управління трудових резервів. 

Для покращення процесу виробничого навчання з урахуванням роботи в умовах во-



 

 

єнного часу були розроблені нові навчальні програми, підвищились вимоги до організа-
ції навчання, дисципліни працівників навчальних закладів та учнів, покращено плануван-
ня роботи, розроблені заходи з розвитку мережі шкіл ФЗН, створено навчально-
виробничі ради при управліннях трудових резервів і в навчальних закладах. 

Навчальні заклади трудових резервів дали значне поповнення фронту. 
Напружена пора воєнного часу, економічні труднощі цього періоду не могли не поз-

начитися на підготовці робітників. Навчальні заклади проводили прискорені випуски. 
Були недоліки в організації теоретичного навчання. Виробниче навчання часто зводи-
лось до оволодіння однією чи кількома операціями на налаштованому на воєнний режим 
обладнанні. Проте школи і училища жили повнокровним життям, віддаючи всі сили для 
фронту, для перемоги. 

Система державних трудових резервів, створена буквально напередодні Великої Віт-
чизняної війни, за короткий час перетворилась в організовану армію радянського тилу, 
яка кувала перемогу над ворогом. Навчальні заклади трудових резервів виховували мо-
лоду зміну робітничого класу, давали не тільки кваліфікацію, але й одяг, харчування, дім, 
захищали від голоду і безпритульності, виконували соціальну функцію. 

28 березня 1944 року війська 3-го Українського фронту звільнили Миколаїв, а 25-
 квітня 1944 року над містом поплив густий бас гудка, який сповістив про те, що завод 
ожив, почав працювати. 


