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2.1. Концепція профосвіти 20-30-х років.  
Створення шкіл фабрично-заводського учнівства 

Система професійно-технічної освіти і державний апарат керівництва підготовкою 
кваліфікованих робітників формувалися у перші роки радянської влади. Були створені 
єдині органи, що здійснювали керівництво професійно-технічною освітою: 20 червня 
1919 р. – Секція профтехосвіти, 29 січня 1920 р. – Головний комітет професійно-
технічної освіти – Главпрофобр, на який покладалось керівництво професійно-технічною 
освітою і координація діяльності відомств з підготовки робочої сили. 

Були розроблені принципові вимоги до соціалістичної системи професійно-технічної 
освіти: соціалістична професійна школа повинна будуватися на таких засадах: 

• тісний зв’язок с політикою партії в господарському і культурному будівництві; 
• поєднання виробничої праці з навчанням і навчання з виробничою працею; 
• єдність професійної, загальної і політехнічної освіти; 
• єдність комуністичного виховання і професійного навчання молоді. 
У роки громадянської війни і розрухи, коли країна відчувала гостру нестачу кваліфі-

кованих робітників, питання про необхідність докорінної перебудови всієї системи підго-
товки кваліфікованих робітників, їх організації, змісту і методів роботи постав особливо 
гостро. 1918-1920 роки стали роками реформування системи професійно-технічної осві-
ти у відповідності з новими політичними, економічними і господарськими завданнями. 

На другому з’їзді профспілок (січень 1919 р.) було спеціально обговорено допо-
відь С.В. Косіора про професійно-технічну освіту. З’їзд підкреслив, що професійна шко-
ла повинна стати розсадником “загального промислового виховання” і не замикатися в 
рамки вузькоцехових, ремісничих задач. Було прийнято рішення про широкий розвиток 
професійних курсів і шкіл на підприємствах, про реорганізацію праці робітників-
підлітків і ремісничого учнівства. 

ІІ Всеросійський з’їзд РКСМ (жовтень 1919 р.) прийняв резолюцію, яка проголошува-
ла, що “поряд з організацією і реформою праці необхідна широка організація шкіл робіт-
ничої молоді”. Це були перші підступи до ідеї про школи фабрично-заводського учнівст-
ва. Було проведено такі заходи з реорганізації праці підлітків: скорочення робочого дня; 
педагогічно правильна організація їх праці; розробка програм практичного навчання, 
створення при заводах і фабриках шкіл для робітників-підлітків. На фабриках і заводах 
створювались різні форми практичного і теоретичного навчання робітників-підлітків – 



 

 

профкурси, навчальні майстерні, бригади учнів, підготовчі школи робітників-підлітків, 
школи-клуби і школи робітничої молоді. Вони поставили перед собою задачу: доповнити 
працю робітників-підлітків на заводах, фабриках, у майстернях деякою професійною 
підготовкою, загальними і політехнічними знаннями. 

У січні 1919 р. Наркомпрос Союзу комун Північної області і Народний комісаріат 
праці ухвалили декрет “Про обов’язкове навчання підлітків”, який зобов’язував керівни-
ків підприємств і приватних власників відпускати підлітків від 15 до 17 років у школи 
робітничої молоді. 

У 1919-1920 роках багато суднобудівників пішло на фронти громадянської війни, а 
для того, щоб ремонтувати кораблі і бронепоїзди, озброювати пароплави, необхідна була 
значна кількість кваліфікованих робітників. У 1920 році на базі цеху № 30 (нині цех 
№ 10) заводу “Руссуд” та на базі Портової ремісничої школи створюється школа ФЗУ 
загальною площею понад 2 тис. м2. Директором школи і начальником цеху № 30 був 
Мірошник Роман Матвійович, після нього – Лагутін Сергій Михайлович. З 1938 року 
начальником цеху № 30 і директором школи ФЗУ став Відерман Лев Ізраїлевич, який до 
1985 року залишався працівником профтехосвіти. 

У 1921 році більше 33 тис. робітників-підлітків відвідували 340 шкіл-клубів, шкіл 
робітничої молоді. 

Проте значним недоліком таких форм навчання був їх слабкий зв’язок з виробницт-
вом, відсутність серйозної практичної підготовки. 

У кінці 1919 р. Раднаркомом була створена комісія з метою ліквідації кризи робітни-
чої сили. У тезах, опублікованих за результатами роботи, зазначалось: “Повинні бути 
прийняті у широкому масштабі заходи професійного навчання молодого покоління, по-
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чинаючи з 14 років, щоб забезпечити необхідне відтво-
рення робітничої кваліфікованої сили” (“Правда”, 22-
 січня 1920). 

У декреті про створення Главпрофобру РРФСР підк-
реслювалась необхідність “тісно пов’язаної з самою гос-
подарською діяльністю країни мережі професійних шкіл, 
курсів та ін., які б забезпечили господарство необхідною 
кваліфікованою робочою силою” (СУ РРФСР, 1920, № 6, 
ст. 41). Було створено Раду з професійно-технічної осві-
ти. 20-30-ті роки були роками створення системи профе-
сійно-технічної освіти. У 1922 році були встановлені 
норми броні, які забезпечували планомірний приплив 
молоді на виробництво і в школи ФЗУ. Спеціальний роз-
діл про учнівство у Кодексі законів про працю встанов-
лював трудові права учнів і учнів-підлітків. ВРНГ СРСР 
розроблені інструкції про матеріально-технічне поста-
чання шкіл ФЗУ. Таким чином, на початок 1923 р. були 
створені умови для масового розвитку професійно-
технічної школи. 

Український Народний комісаріат освіти вважав, що 
всі типи навчальних закладів, що базувались на основі 
школи-семирічки, повинні мати професійний характер, 

Відерман Лев Ізраїлевич, началь-
ник цеху № 30 і директор ФЗУ  
у 1938 році 

Перша школа ФЗУ суднобудівни-
ків, 1920 рік 



 

 

готуючи кваліфікованих спеціалістів різного типу. Основними типами шкільної системи 
стали професійні школи і школи ФЗУ на базі семирічки. Наступною сходинкою профе-
сійної підготовки були технікуми та інститути. Ряд шкіл ФЗУ і профшкіл базувався на 
знаннях початкової школи, таким чином, на Україні була створена розгалужена мережа 
професійно-технічних навчальних закладів. У 1920-30 рр. в СРСР склалися основні типи 
шкільної професійно-технічної підготовки: школи ФЗУ, професійно-технічні школи і 
навчально-виробничі майстерні (останні два типи створювалися на базі дореволюційних 
навчальних закладів – шкіл ремісничих учнів, нижчих технічних училищ та ін., але на 
принципово новій основі: на початку 30-х років вони були перетворені в технікуми або в 
школи ФЗУ різних типів). 

Основним типом професійно-технічної школи 20-30-х років стали школи фабрично-
заводського учнівства (школи ФЗУ). В директивах ВКП(б) зазначалось: “…самой прием-
лемой и более всего отвечающей потребностям молодежи является форма организации 
школы при заводе в связи с практической работой учеников, то есть так называемый 
рациональный институт заводского ученичества…” 

Зросла мережа шкіл ФЗУ. Якщо у 1921 році в РСФСР і УРСР було 75 шкіл, в яких 
навчалося всього 3825 підлітків, то у 1923/1924 навчальному році – 879 шкіл і 60,5 тис. 
учнів; у 1932/1933 навчальному році було досягнуто високих темпів будівництва шкіл 
ФЗУ: їх стало 3900, а кількість учнів наближалась до мільйона (958 тис.). Завдяки таким 
темпам розвитку шкіл ФЗУ у 1933 році за рахунок їх випускників на 40% були задоволе-
ні потреби промисловості в робочій силі, школи ФЗУ стали основною формою підготов-
ки кваліфікованих робітничих кадрів з молоді. 

Школи ФЗУ пройшли стадії спеціалізації, концентрації і збільшення. В середині 20-х 
років склались такі типи шкіл ФЗУ: фабричного і заводського учнівства, які готували 
кадри для металообробної, металургійної, текстильної, хімічної та інших галузей проми-
словості; транспортного учнівства, які обслуговували залізниці і водний транспорт; гір-
ничопромислового; будівельного, сільськогосподарського, конторського – торгівельного, 
кустарно-ремісничого. На початку 30-х років школи ФЗУ, за даними 11 наркоматів, готу-
вали робітників 1279 спеціальностей. 

Терміни навчання для більшості професій були 1,5-2 роки, були школи з більш трива-
лим терміном навчання – 4 роки. Зміни термінів навчання були зумовлені здійсненням 
загальної початкової освіти у 1930-1934 роках і впровадженням семирічного навчання у 
містах і селах. У 30-х роках більше половини учнів складали підлітки з 5-7-річною осві-
тою, до того ж підвищувався рівень учнів, що закінчили школу-семирічку. Це дозволяло 
комплектувати групи виключно з випускників семирічки і навчати їх за спеціальними 
навчальними планами і програмами. 

В окремі періоди скорочення термінів навчання диктувалось підвищенням попиту 
виробництва на кваліфіковану робочу силу і необхідністю одержати прискорені випуски 
із шкіл ФЗУ. Так, тимчасовим було рішення уряду у 1933 році про скорочення термінів 
навчання в школах ФЗУ до 6 місяців з більшості професій і до 1 року з окремих профе-
сій. Після 1935 року терміни навчання знову збільшились до 2-3 років. 



 

 

Перша школа ФЗУ суднобудівників, 1920 рік 

Другий випуск школи ФЗУ, 1932 рік. Розмітники суднові 



 

 

Вчені, працівники системи профтехосвіти у 20-30-ті роки інтенсивно працювали над 
удосконаленням змісту, методів, форм організації теоретичного і виробничого навчання, 
створенням принципово нових навчальних документів професійно-технічної школи – 
профілів, професійних характеристик, навчально-виробничих планів та ін. 

У 1920-1933 роках школи ФЗУ і профтехшколи були професійно-технічними навчальни-
ми закладами, що одночасно виконували завдання загальної освіти, це і дозволило частині 
випускників вступити до середніх спеціальних і вищих технічних навчальних закладів. 

Досвід професійно-технічних навчальних закладів широко освітлювався у пресі, в 
спеціальних роботах. Педагоги професійної школи зробили значний внесок в розробку 
педагогічних і методологічних проблем виробничого навчання, політичної і загальноос-
вітньої підготовки майбутніх робітників. Були розроблені операційно-комплексна систе-
ма виробничого навчання, методологічні вимоги до організації робочого місця, перші 
програми і посібники з методики виробничого навчання. Особлива увага приділялась 
вихованню молоді, формуванню громадянської і трудової активності. Учні шкіл ФЗУ 
брали активну участь у русі ударників, включались у Всесоюзне змагання шкіл ФЗУ, 
займались раціоналізаторством і винахідництвом. 

На початку 40-х років форми підготовки робітників, що склались у країні, не могли 
задовольняти потреби виробництва. Навчальні заклади були розпорошені між окремими 
наркоматами та відомствами, не було єдиного державного органу, який би керував проф-
техосвітою, безпосередня підлеглість шкіл ФЗУ керівництву підприємств і перетворення 
їх на початку 30-х років у своєрідні цехи заводів і фабрик привели до орієнтації шкіл 
тільки на тимчасові потреби підприємства, викликали звуження кола професій і кількості 
робітників, яких вони готували. Все враховувалось: перспективи розвитку господарства в 
цілому, потреби новобудов. На початку 1940 р. школи ФЗУ не задовольняли економіку 
як серйозне джерело організованого поповнення народного господарства молодими ква-
ліфікованими робітниками. Потрібна була єдина державна система відтворення кваліфі-
кованої робочої сили з молоді, яка б забезпечувала планомірне, розширене і централізо-
ване поповнення заводів, фабрик, шахт кваліфікованими робітничими кадрами. 

2 жовтня 1940 р. Указом президіуму Верховної Ради СРСР “Про державні трудові 
резерви” в країні була створена нова система професійно-технічної освіти. 

Було впроваджено три типи навчальних закладів: 
• ремісничі училища для підготовки металістів, хіміків, гірників, нафтовиків, робітників 

морського та річного транспорту, підприємств зв’язку і ряду інших галузей; 
• залізничні училища для підготовки помічників машиніста, слюсарі з ремонту парово-

зів та вагонів, бригадирів з ремонту шляхів, котельників і робітників ряду інших склад-
них професій; 

• школи фабрично-заводського навчання (ФЗН) для підготовки робітників масових про-
фесій середньої кваліфікації для вугільної, гірничо-рудної, металургійної, нафтової 
промисловості і будівництва. 

У ремісничих і залізничних училищах був встановлений термін навчання 2 роки, в 
школах ФЗН – шість місяців. Училище передбачалось комплектувати з молоді, яка закін-



 

 

чила семирічну школу, віком 14-15 років. До шкіл ФЗН приймали юнаків і дівчат віком 
16-17 років, що мали початкову освіту. Учні повністю забезпечувались за рахунок держа-
вних асигнувань: було введене безкоштовне форменне обмундирування, 3-разове харчу-
вання, забезпечення навчальними посібниками та ін. 

Значних успіхів у підготовці молодих робітників добилися школи ФЗН і ремісничі 
училища м. Миколаєва. 

Газета “Більшовицький шлях” від 14 травня 1941 року писала про підготовку до пер-
шого випуску шкіл ФЗН: “Завтра починаються державні кваліфікаційні іспити в школах 
фабрично-заводського навчання. Майже 6 місяців 3 тисячі юнаків на заводах і будовах 
великих індустріальних центрів нашої області – Миколаєва і Херсона – освоювали майс-
терність соціалістичної праці. Біля верстатів, машин, на риштуваннях будов гартувалося 
кваліфіковане, фізично здорове, політично розвинене поповнення славного робітничого 
класу країни Рад”. 

Як зазначалося в статті, іспити – підсумок великої і творчої роботи учнів, їх виховате-
лів, майстрів, керівників шкіл, це підсумок соціалістичного змагання, перевірка виконан-
ня зобов’язань. А робота проведена велика: за останні місяці учні вже виконували держа-
вні замовлення, дали державі продукції на 860 тис. крб. Далі в статті “Перший випуск 
шкіл ФЗН” відмічено, що сотні учнів приходять до іспитів з немалими виробничими 
навичками, з достатнім запасом теоретичних і практичних знань зі своєї майбутньої про-
фесії. Учні, які виконували і перевиконували норму дорослих робітників, виявили бажан-
ня випробовувати себе на одержання кваліфікації 4-го і 5-го розрядів і подали заяви до 
кваліфікаційно-іспитових комісій. Іспитові комісії підходили до оцінки знань учнів сер-
йозно, вдумливо. Для випробування давали роботу, яку випускник мав виконувати на 
заводі після закінчення школи. Комісії суворо додержувалися програми Головного 
Управління державних трудових резервів і виробничої характеристики. Особливу увагу 
звертали на вміння користуватися інструментом, приладами, на вміння складати і читати 
ескізи рисунків, які повинні бути проведені безпосередньо на робочому місці, в виробни-
чих умовах. 

Завданням комісії під час іспитів також була перевірка того, як учень дбає про чисто-
ту свого робочого місця. Наскільки він знає і додержується технологічного процесу, як 
ставиться до устаткування та інструментів. Все це повинно бути одним з критеріїв при 
визначенні кваліфікації випускників. 

Разом з іспитами розпочиналася підготовка до чергового (другого) призову у школи 
ФЗН. Це відповідальна робота – в нашій області організовувалися 7 нових шкіл ФЗН, 
кількість учнів збільшувалася до 4200 чоловік. 

Навчальний рік планували розпочати з 1 липня 1941 року, і час, що залишився, треба 
було використати для того, щоб повністю забезпечити школи інструментом, устаткуван-
ням, обладнати гуртожитки. “Надто важливо, – писала газета, – забезпечити всі школи 
виробничими майданчиками, а всіх без винятку учнів – робочими місцями. Адже учні 
ФЗН навчаються, освоюють професію безпосередньо на виробничій дільниці, і тому рі-
вень їх знань, рівень їх кваліфікації залежатиме від умов, в яких доведеться працювати”. 



 

 

Далі в статті зазначалося, що через відсутність виробни-
чих майданчиків учні першого призову довго не працю-
вали або ж використовувалися як підсобна сила. Навіть 
при миколаївських заводах ім. Марті, ім. 61 Комунара та 
інших доводилось виконувати умовну роботу. Цього 
надалі взагалі допускати не можна, треба забезпечити 
учнів усіма умовами для освоєння нової техніки радянсь-
ких заводів. 

Починаючи навчальний рік, тисячі учнів шкіл ФЗН 
включилися в соціалістичне змагання, яке розгорнулося 
за ініціативою колективу Миколаївського ремісничого 
училища № 2. Юнаки РУ № 2 взяли на себе зобов’язання 
вчитися на “добре” і “відмінно”. 

 

Волочинський, перший директор 
РУ № 2 у 1940 році 


