
 

 

2.3. Післявоєнні роки. Реформування шкіл  
фабрично-заводського навчання (1944-1954 рр.) 

У 1944 році училище повернулося до Миколаєва і відразу включилося у процес допо-
моги фронту. Про це свідчить наказ за № 903 від 18 травня 1944 року начальника голов-
ного управління трудових резервів при РНК СРСР П. Москатова: “В целях оказания по-
мощи Управлениям Трофейного вооружения I, II и III Украинских фронтов в изготовле-
нии полиспастов и лебёдок для оснащения частей трофейной службы 

приказываю: 
а) организовать в мастерских ремесленных училищ города Киева, Одессы, Николаева 

и Днепропропетровска изготовление полиспастов и лебёдок и производить их поставку в 
1944 году Управлениям Трофейного Вооружения I, II и III Украинских фронтов”. 

Не забувала держава і про відновлення повноцінної роботи ремісничих училищ на 
визволеній території. 20 червня 1944 року до Миколаєва надходить наказ Головного 
управління трудових резервів при РНК СРСР за № 1110 “Про відновлення ремісничих 
училищ і шкіл ФЗН в Миколаївській області”, в якому, зокрема, говорилось:  

“Наказую: 
Начальнику Миколаївського управління трудових резервів тов Бондаренко: 
а) відновити і організувати до 1.VIII.44 р. в Миколаївській області 5 ремісничих учи-

лищ з контингентом учнів 2075 чоловік і 8 шкіл ФЗН з контингентом 2900 чол. (згідно з 
додатком); 

б) встановити з 1.VII.1944 р. профіль підготовки професій спільно з керівниками під-
приємств, на базі яких буде проводитись навчання учнів, з подальшим поданням до Го-
ловного управління на затвердження…” 

 
 
 

Мережа ремісничих училищ і шкіл ФЗН, що відновлюються у Миколаївській області 

№
  

№ ремісничих учи-
лищ та шкіл ФЗН 

На базі якого підприємства  
відновлюються 

Плановий  
контингент 

1 № 1 Завод 444 ім. А. Марті 600 чол. 

2 № 2 Завод 445 ім. 61 Комунара 525 

3 № 3 Завод 446 Електромотортресту 350 

4 № 6 Торгівельний порт 300 

5 № 8 Металофурнітурний з-д  300 

Ремісничі училища 



 

 

Додаток 
до наказу Начальника Головного 
управління трудових резервів 
№ 1110 від 20 червня 1944 р. 

 
І вже у 1946 році відбувся перший післявоєнний випуск у ремісничих училищах № 2 і 

№ 8. У сім’ю корабелів влилося поповнення – 637 молодих робітників, серед них – випу-
скники РУ № 2. 

Багато працівників училища були учасниками бойових дій, воювали на різних фрон-
тах, наближали нашу перемогу. Це Андаран Іван Григорович, директор училища з 1960 
р., викладачі Марін Олексій Степанович, Матюшкін Михайло Васильович, майстер ви-
робничого навчання Афіногенов Іван Герасимович, столяр Гайчев Михайло Васильович, 
водій Яворський Петро Ілларіонович, комендант Філатова Ася Василівна, Решетченко 
Микола Васильович та Бабинський Петро Сергійович – чергові. Всі вони зробили свій 
внесок у виховну роботу, що проводилася в училищі, ділилися спогадами на виховних 
годинах, виступали на урочистих лінійках, вчили любити свою землю, гордитися зван-
ням захисника батьківщини. 

Директором училища у 1944-46 роках був Нестеренко Іван Юхимович, заступником з 
політроботи – Пушко Василь Гаврилович, якого за рішенням ЦК ВЛКСМ направили на 
роботу до Миколаєва для відбудови народного господарства, зруйнованого війною. При-
їхав він з міста Молотовська (нині Сєверодвінськ) Архангельської області. 

Головним завданням було відродження матеріально-технічної бази училища. За спо-
гадами колишнього директора училища Андарана І.Г., до 1941 р., коли РУ-2 знаходилось 
на території цеху № 30 заводу ім. 61 Комунара, територія, де до 2001 року розташовува-
лося СПТУ-19 (зараз корпуси МДГУ), розміщувалась школа (курси) пожежної охорони. 
На території колишнього гуртожитку розміщувався до війни гуртожиток для малосімей-
них працівників заводу ім. 61 Комунара, а з 1944 року приміщення передали РУ № 2. 

Відродженню матеріально-технічної бази училища сприяла політика уряду, про що 
свідчить постанова за № 2217 від 29 серпня 1945 р. “О мерах по улучшению учебно-
воспитательной работы в ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО”: 

“… а) установить в 2-месячный срок постоянную сеть училищ и школ ФЗО и опреде-
лить по каждому ремесленному… училищу и школе ФЗО перечень профессий и специа-
льностей, по которым должны подготавливаться квалифицированные рабочие, с указа-
нием срока обучения и возрастного состава людей; 

б) принять практические меры по укреплению учебно-производственной базы учи-
лищ и школ ФЗО…; 

в) провести до 1 января 1946 г. переработку учебных планов и программ…; а также 
издать в течение 1946 года стабильные учебники по всем образовательным и специаль-
ным дисциплинам, учитывая при этом особенности соответствующей отрасли промыш-
ленности; 

г) установить номенклатуру изделий и производственных заказов для училищ и школ 



 

 

ФЗО, в соответствии с учебными планами и программа-
ми производственного обучения; 

д) установить повседневный контроль за производст-
венным и теоретическим обучением, сосредоточить гла-
вное внимание на повышении качества урока как основы 
педагогического процесса, а также улучшении качества 
прохождения производственной практики на предприя-
тиях, не допуская использования учащихся на работах, 
не связанных с выполнением учебной программы. 

3. Обязать Главное Управление Трудовых резервов 
при Совнаркоме СССР организовать производство на-
глядных пособий, учебного оборудования для лаборато-
рий и кабинетов, а также увеличить изготовление метал-
лорежущих и деревообрабатывающих станков для напо-
лнения учебных мастерских училищ и школ ФЗО”. 

Виконуючи дану директиву, Іван Юхимович багато 
зробив для розбудови РУ № 2. Його справу пізніше про-
довжив новий директор училища – Колесник Леонід 
Корнійович, оскільки Нестеренка І. Ю. призначили нача-

Пушко Василь Гаврилович, заст. 
директора з НВР РУ № 2 у 1945-
1947 рр. 

Навчальний корпус РУ № 2 з 1944 р., 
нині корпус № 4 МДГУ 



 

 

льником управління трудових резервів. 
У 1949-54 рр. терміни навчання у школах ФЗН були збільшені до 10 місяців. Обов’яз-

ковою вимогою стали знання початкової школи. Подальший розвиток загальноосвітньої 
школи, здійснення загальної семирічної освіти показали, що у нових умовах економічно-
го і культурного будівництва школи ФЗН вичерпали себе як форма шкільної підготовки 
кваліфікованих робітників, і у кінці 50-х – на поч. 60-х років були перетворені на інші 
типи навчальних закладів, з більш тривалими термінами навчання. Це були спеціальні 
ремісничі училища і створені у 1947 р. спеціальні сільськогосподарські училища. За 
10 років свого існування спеціальні училища допомогли піднятись на ноги, отримати 
робітничу професію і широке коло знань багатьом тисячам дітей, підлітків, які залиши-
лись без батькової опіки в роки війни, захистили від тягаря післявоєнного часу, виховали 
гідних представників робітничого класу. 

У 1954 році були створені технічні училища з терміном навчання 1-2 роки для підго-
товки висококваліфікованих робітників складних професій, що мали глибокі знання з 
загальноосвітніх і спеціальних дисциплін, політичні знання і були спроможні обслугову-
вати нову досконалу техніку. 

У 50-ті роки значна увага приділялась розробці дидактичних і методичних проблем 
профтехосвіти. Було видано багато навчальних і наочних посібників для учнів і педаго-
гів. На сторінках журналу “Производственное обучение” (пізніше “Профессионально-
техническое образование”) були опубліковані цікаві матеріали з досвіду роботи передо-
вих навчальних закладів. На сторінках журналу велись дискусії з питань політехнічного 
навчання, обговорювалися проблеми уроків виробничого навчання і нової форми теоре-
тичного, виробничого навчання (лабораторні роботи, практичні заняття, інструктаж), 

Футбольна команда РУ № 2, переможець у обласних змаганнях серед ремісничих училищ, 1946 р. 



 

 

використання передових методів праці, навчання в процесі виготовлення складної проду-
кції та ін. 

У цей час значне місце у виховній роботі училищ і шкіл посідала технічна творчість 
учнів, гуртки винахідників, новаторів, раціоналізаторів, в яких під керівництвом досвід-
чених майстрів майбутні молоді робітники не тільки одержували навички і уміння техні-
чної творчості, але й робили свій внесок і модернізували верстати, створювали нові при-
строї. Перші виставки технічної творчості продемонстрували високий рівень майстерно-
сті учнів і педагогів. Молодіжні колективи училищ брали участь у Всесоюзних конкур-
сах художньої самодіяльності. Велику роль у розвитку і вихованні молодого покоління 
відігравала система фізичного виховання учнів трудових резервів. Велику спортивну 
масову роботу проводило в ті роки спортивне товариство “Трудові резерви”. 

 

  

Учасники нічного переходу Миколаїв-Херсон, 1946 р. 


