
 

 

2.4. Зростання кадрового та технічного рівня  
профтехосвіти (1954-1970-ті рр.) 

На базі суднобудівного заводу ім. 61 Комунара та РУ № 2 у жовтні 1954 року було 
організоване Технічне училище № 1 за наказом Головного управління трудових резервів 
при Раді Міністрів СРСР за № 171 від 6 серпня 1954 року. Директор – Іванов Микола 
Іванович, з 1956 року – Качан Віктор Маркіянович. У 1960 році директором ТУ 
№ 1 призначили Андарана Івана Григоровича, який працював директором училища до 
1985 року – 25 років. 

Андаран Іван Григорович 

Народився 28 грудня 1924 р. в селі Старе Покровське Веселинівського району Мико-
лаївської області. 

До Великої Вітчизняної війни закінчив 8 класів Покровської середньої школи. 
В 1941 р. був евакуйований в м. Пензу. Працював учнем токаря на Пензенському 

заводі, виробляв гільзи для снарядів. 
В липні 1942 року в неповних 18 років пішов добровольцем на війну. Воював на Ка-

лінінському та Брянському фронтах, на Курській Дузі. На Білоруському фронті в листо-
паді 1943 року був важко поранений в обидві руки, через що став інвалідом. 

В 1944 році розпочав педагогічну діяльність у Ставропольському краї після закінчен-
ня педагогічного училища та педагогічного інституту в м. Воронежі. 

В 1945 році Андаран І.Г. повернувся додому на Миколаївщину. З 1946 року по 19-
52 рік працював у Первомайському райкомі комсомолу та в Миколаївському обкомі ком-
сомолу. 

З 1952 року по 1955 рік працював викладачем військових навчальних закладів. 
З 1955 року Андаран І.Г. почав працювати в системі професійно-технічної освіти. 
Андаран І.Г. призначається директором технічного училища № 2 м. Миколаєва з 195-

5 по 1957 рік. Враховуючи освіту, досвід та талант керівника, Андарана І.Г. призначають 
заступником начальника Миколаївського обласного Управління освіти (профтехосвіти), 
де працював з 1957 по 1960 рік. 

В 1960 році Андаран І.Г. призначається директором професійно-технічного училища 
№ 1 (ПТУ-19), в якому пропрацював 25 років. 

В 1960 році в ТУ № 1 навчалось 240 учнів, тільки розпочиналося будівництво зв’язків 
з базовими підприємствами, про що потрібно було турбуватися в першу чергу. Таким 
підприємством було призначено суднобудівний завод ім. 61 Комунара, для якого учили-
ще готувало кваліфікованих робітників. Під керівництвом директора Андарана І.Г. роз-
починалося відродження матеріально-технічної бази училища, яка була вщент зруйнова-



 

 

на війною. Не було коштів на ремонт та матеріали. 
Головною метою в ті роки для енергійного директора 

Андарана І.Г. було створення міцного педагогічного ко-
лективу, який потім зміг виконувати поставлені завдання 
у підготовці кваліфікованих робітників для суднобуду-
вання міста. 

Відчуття великої відповідальності за доручену справу 
перед людьми, державою та майбутнім давала впевне-
ність директору Андарану І. Г., який користувався авто-
ритетом у педагогічного колективу, що він робить вели-
ку справу. І вона стала на довгі роки його долею, яка 
пролягла не через одне покоління молоді, через серця і 
долю десятків тисяч юнаків та дівчат. 

Молодий директор Андаран І.Г. з самого початку 
налагодив тісні взаємні стосунки з керівниками цехів та 
дирекцією заводу ім. 61 Комунара, що дало змогу скомп-
лектувати виробничі майстерні устаткуванням, верстата-
ми, обладнанням, інструментом та іншим. 

Зрозуміло, що в ті часи можна було сподіватися тіль-

Андаран Іван Григорович, дирек-
тор училища з 1960 до 1985 р. 
 
 
 
На розі вулиць Акіма та 68 Де-
сантників до будівництва нових 
корпусів 



 

 

ки на свої сили, організованість, вміння, щоб рухатися вперед. Тоді було сплановано ди-
рекцією основні напрямки розвитку колективу на перспективу, й так виконувались щорі-
чні завдання, досягали своєї мети спільно, колективно. 

Таким методом було відремонтовано головний навчальний корпус, гуртожиток. На-
ступним кроком колективу було відродження столярної майстерні, токарної, фрезерної, 
зварювальної та слюсарної виробничих майстерень. 

Завдяки поступовості, плановості дій педагогічний колектив домігся створити відпо-
відні побутові умови, що дало змогу збільшити прийом молоді до училища до 700, а по-
тім і до 900 учнів. 

У процесі творчої педагогічної діяльності Андаран І.Г. створив високопрофесійний 
інженерно-педагогічний колектив, який на високому професійному рівні здійснював 
навчально-виховну роботу, якісно готував висококваліфіковані кадри для регіону. 

Базове підприємство – завод ім. 61 Комунара – всіляко допомагало училищу у забез-
печенні матеріалами, інструментами, спеціальним одягом, що давало змогу на високому 
рівні здійснювати підготовку робітничих кадрів для заводу. 

Протягом багатьох років технічне училище № 1 м. Миколаєва зберігало першість по 
багатьох навчальних параметрах, майстерності виховної роботи, спортивно-масової, про-
фесійної майстерності не тільки в Україні, а й серед навчальних закладів галузі суднобу-



 

 

дування. 
Наполегливість, професійність, педагогічна майстерність колективу дали змогу стати 

переможцем всесоюзного огляду сумісної роботи колективів навчальних закладів проф-
техосвіти і базових підприємств, за що ТУ № 1 було нагороджено Дипломом ВЦРПС, 
ЦК ВЛКСМ і Держкомітету, Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти. 

Високопрофесійний рівень роботи педагогічного колективу, організованість, високий 
науковий потенціал створили умови для організації на базі ТУ № 1 Вищого професійно-
го училища – цього чекало розвинене виробництво. 

Керівництво державного підприємства – заводу ім. 61 Комунара – на початку 80-х 
років підтримало ініціативу дирекції училища на будівництво принципово нового навча-
льного закладу за новим проектом, що були виконані ленінградськими конструкторами. 

Директор училища Андаран І.Г. при підтримці колективу добився будівництва нових 
корпусів училища. Були виділені кошти Міністерством освіти та Міністерством суднобу-
дування. 

В 1985 році було розпочато будівництво училища, а перша черга навчальних корпу-
сів закінчена в 1993 році. 

В кінці 1985 року директор Андаран І.Г. – на заслуженому відпочинку. Створене ним 
училище виконує державні програми з підготовки висококваліфікованих робітників, 
широко використовуючи трудові традиції, досягаючи своєї історичної мети протягом 
більше вікової історії, готуючи до самостійного трудового життя молодь. 

Будівництво розпочалося 



 

 

За участь у Великій Вітчизняній війні та трудову діяльність Андаран І.Г. має держав-
ні нагороди: орден Вітчизняної війни І ступеня; орден Богдана Хмельницького ІІІ ступе-
ня; медаль “За бойові заслуги”; ювілейні медалі – всього 18 шт.; Знак “Відмінник проф-
техосвіти СССР”; Грамоти Президії Верховної Ради України – в зв’язку з 50-річчям з дня 
народження; за значний внесок у розвиток профтехосвіти нагороджений багатьма Грамо-
тами Міністерства освіти України та Миколаївського управління освіти. 

Директор Андаран І.Г. брав активну участь у всесоюзних та республіканських семіна-
рах (профільних, міжгалузевих). У травні 1979 року на Всесоюзній нараді в м. Москві 
ділився досвідом роботи на тему “Зв’язок училища з базовим підприємством, зміцнення 
навчально-матеріальної бази училища”. 

Про методи педагогічної роботи та навчання свідчать протоколи засідань педрад ТУ 
№ 1. На засіданнях розглядалися питання технічної пропаганди, роботи гуртків, осна-
щення кабінетів тощо. 

 

З протоколу педради від 28.02.1956 р. 

1. Технічна пропаганда в ТУ № 1. 
Доповідь заступника директора з навчально-виробничої роботи Білозерова П.П.: 
У рішеннях ХХ з’їзду КПРС передбачається значне зростання продуктивності праці у 

всіх галузях народного господарства на основі впровадження нової техніки, удоскона-
лення технології, покращення організації виробництва, підвищення культурно-
технічного рівня трудящих. 

У нашому училищі на уроках виробничого і теоретичного навчання на всіх етапах 
навчально-виробничого процесу надається особлива увага розвитку самостійності, раціо-
налізаторських і винахідницьких стремлінь, спрямованих на успішне оволодіння профе-
сією, підвищення продуктивності праці, покращення якості продукції. 

Для виконання цих завдань важливе місце в загальній системі навчально-виховного 
процесу відводиться технічній пропаганді і технічній творчості учнів. 

Технічна пропаганда проводиться у напрямках: 
• широка самостійна робота учнів; 
• глибоке вивчення сучасної техніки, передової технології виробництва; 
• розвиток творчої ініціативи; 
• робота в технічних гуртках (у кабінеті суднобудування 14 учнів працюють в судномо-

дельному гуртку); 
• кабінет електрогазозварювань – технічний гурток електрогазозварювань. Керівник – 

викладач Бойченко О.І. 
Кабінет токарної справи – 20 чоловік-гуртківців, при кабінеті креслення працює гур-

ток “Конструювання механізмів” (кер. Рафалович, майстер виробничого навчання Рудь). 
Працюють гуртки: фотолюбителів (кер. Дудченко К.В.), академічної греблі, вітрильної 
справи, хорових та струнних інструментів, драматичний, винахідників і раціоналізаторів. 



 

 

Форми роботи технічних гуртків: лекції, доповіді, бесіди, перегляд кінофільмів і тех-
нічної літератури, екскурсії до музеїв, технічних виставок, передових підприємств, техні-
чні конференції, проведення олімпіад, вечорів запитань та відповідей, вікторин, випуск 
технічних стінних газет, бюлетенів, вітрин; зустрічі з новаторами виробництва, діячами 
науки і техніки; постійний зв’язок навчальних кабінетів училища з бюро винахідництва 
робітників базового заводу. 

Девізом роботи були слова командира торпедного катера “Московский ремесленник” 
Героя Радянського Союзу капітан-лейтенанта Пилипенка: “Юноши, которым будет суж-
дено служить в военно-морском флоте, должны уметь плавать, грести, ходить под пару-
сами, флоту нужны люди с широким техническим кругозором, знакомые с устройством 
двигателей, механизмов, радиоаппаратуры. Поэтому, товарищи педагоги, всемерно при-
вивайте вашим воспитанникам вкус к водному спорту, расширяйте их знания занятиями 
в различных технических кружках…” 

Учні виготовили експонати: модель судна на підводних крилах, магнітний стенд для 
складання деталей корпусу судна, зварювальний генератор-схема, свердлильний верстак, 
секція рефрижератора з трубопроводом. 

19 березня 1963 року за наказом № 36 Миколаївського обласного управління профте-
хосвіти Технічне училище № 1 було реорганізоване в Міське професійне технічне учили-
ще № 9. 

26 липня 1966 року на підставі наказу № 44 Держкомітету (Ради Міністрів УРСР) і 
наказу № 64 начальника Миколаївського обласного управління профтехосвіти від 
7 травня 1966 року Міське профтехучилище № 9 реформоване в Міське технічне учили-
ще № 1. 

Училище готувало спеціалістів суднобудівної промисловості для заводу ім. 
61 Комунара за спеціальностями: 

• складальник корпусів металевих суден; 
• електрогазозварник; 
• складальник-добудовник судновий; 
• слюсар-монтажник судновий; 
• слюсар-ремонтник; 
• слюсар механоскладальних робіт; 
• токар; 
• фрезерувальник; електромонтер. 
 

 


