
 

 

 2.6. Випускники профтехучилища. Герої Соціалістичної 
Праці 

Філіппов Віктор Сергійович – інженер-технолог ДП “Суднобудівний завод ім. 61 
Комунара”. Народився 5 лютого 1931 р. в с. Дмитрівка Знаменського району Кіровоград-
ської області. У жовтні 1944 р. вступив до ремісничого училища № 2 м. Миколаєва, маю-
чи досвід юного зв’язківця з партизанами у роки Великої Вітчизняної війни, де й отри-
мав кваліфікацію слюсар з ремонту і зварювання промислового обладнання.  

Після випуску влітку 1947 р. Філіппова В.С. разом з усією групою учнів у повному 
складі відрядили до м. Запоріжжя для відновлювання роботи доменних печей. Восени 
того ж року група слюсарів з ремонту промислового обладнання повернулась на завод. 

У вересні 1947 р. Філіппова В.С. прийнято на завод № 445 ім. 61 Комунара в цех 
№ 12 за кваліфікацією слюсаря 5 розряду. На своєму трудовому шляху Філіппов В.С. 
проходить усі ланки і вже з 1967 року працює майстром на різних дільницях заводу. У 
1990-1991 рр. призначений інженером-технологом цеху № 10. З 1993 року виходить на 
заслужений відпочинок. 

Трудові досягнення на ниві суднобудування були оцінені державою: медалі “За тру-
дову відзнаку” (1953), “За доблесну працю” (1970), “Ветеран праці” (1987), “За доблесну 
працю у роки ВВВ” (1991), орден “Знак пошани” (1960), заслужений ветеран праці заво-
ду ім. 61 Комунара, нагороджений десятками почесних дипломів, грамот, подяк, грошо-
вих премій. Має ряд нагород за участь у ВВВ: медалі “За відвагу” (1952), “50 років пере-
моги у ВВВ” (1995), “Медаль Жукова” (1998), медаль “Ветеран війни 1941-1945 
рр.” (2000). 

Протягом своєї трудової діяльності Філіппов вносив раціоналізаторські пропозиції й 
винаходи, які допомогли виробництву на заводі і зекономили десятки тисяч трудових 
карбованців, що покращило і спростило технології на виробництві. 

Баштовий Володимир Андрійович – заступник генерального директора з капіталь-
ного будівництва ДП “Суднобудівний завод ім. 61 Комунара”. Народився 25 липня 1932-
 р. У 1962-1964 рр. навчався у ремісничому училищі № 2 професії столяра у майстра ви-
робничого навчання Семістрян М.Г. У 1977 р. закінчив Одеський інститут народного 
господарства. Трудовий шлях на заводі почав у цеху № 14 столяром 2-го розряду, а з 
1991 – заступник начальника цеху з виробництва, згодом – заступник генерального дире-
ктора з капітального будівництва. Нагороджений медаллю “За трудові відзнаки” (1953), 
орденами Жовтневої революції (1971), Трудового Червоного Прапора (1985). Керував 
спорудженням суспільно-побутового та навчального корпусів профтехучилища, де зараз 
розташовано головний корпус МДГУ ім. Петра Могили. 

Приходько Віктор Костянтинович – головний конструктор ДП “Суднобудівний 
завод ім. 61 Комунара”. Народився 21 вересня 1946 р. Навчався у 1962-1964 рр. в 



 

 

ПТУ № 9 за професією складальник корпусів металевих суден, а з 1964 по 1969 працює 
за фахом на заводі ім. 61 Комунара. У 1971 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний 
інститут і з 1972 р. переведений до відділу головного конструктора заводу інженером-
конструктором. З 1982 р. призначений заст. головного конструктора заводу; з 1991 р. – 
головний конструктор заводу, де й працює по цей час (2002 р.). 

Нагороджений Почесними грамотами та цінними подарунками за успіхи у праці. 
Охремчук Віталій Федорович – заступник генерального директора з кадрів ДП 

“Суднобудівний завод ім. 61 Комунара”. Народився 2 лютого 1950 р. У 1967-1968 рр. 
навчався в ТУ-1 й отримав кваліфікацію складальник корпусів металевих суден. По за-
кінченні навчання в училищі працював у цеху № 3 заводу ім. 61 Комунара. В 1968-
1970 рр. – служба в лавах Радянської Армії. В 1970-1977 рр. працював складальником 
корпусів металевих суден. Закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут. З 1977 р. 
– ст. інженер по нормуванню праці цеху № 3, з 1980 по 1983 рр. – заступник начальника 
цеху № 3 з кадрів, з 1983 р. – начальник відділу кадрів, а з 2000 р. – заступник генераль-
ного директора з кадрів.  

Олійник Олександр Васильович – працівник диспетчерської служби ДП 
“Суднобудівний завод ім. 61 Комунара”. Народився 1 квітня 1948 р. У 1964-1966 рр. на-
вчався в ПТУ № 9 і отримав кваліфікацію складальника корпусів металевих суден. 

З 1966 р. працював за фахом на заводі ім. 61 Комунара. З 1967 по 1969 рр. – служба в 
лавах Радянської Армії. З 1970 р. переведений на роботу в ТУ-1 майстром виробничого 
навчання групи складальників корпусів металевих суден, де працював до 1986 року. У 
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1986-1988 рр. – майстер виробничого навчання навчально-виробничого комбінату заводу 
ім. 61 Комунара. 

З 1988 р. працює диспетчером виробничого диспетчерського відділу заводу. 
За роки роботи в ТУ-1 майстром виробничого навчання Олійник О.В. підготував пле-

яду справжніх спеціалістів – майстрів корабельної справи, які працювали на заводі. Олій-
ник О.В. – один із яскравих майстрів виробничого навчання училища, який був професі-
ональним вихователем. 

Олійник О.В. нагороджений багатьма Почесними грамотами, цінними подарунками 
та грошовими преміями. 

Григорець Григорій Антонович – заступник начальника планово-економічного 
відділу ДП “Суднобудівний завод ім. 61 Комунара”. Народився у 1937 р. Отримав про-
фесійну освіту в ТУ-1 у 1955-1956 рр. за кваліфікацією токаря. З 1956 по 1960 рр. працю-
вав токарем на заводі ім. 61 Комунара.  

У 1960-1964 рр. навчання в Миколаївському кораблебудівному інституті, по закін-
ченні якого у 1965 р. призначений на посаду конструктора у відділ головного конструк-
тора (ВГК). З 1971 р. – начальник бюро потужностей заводу, 1975 р. – начальник бюро 
перспективних планувань, 1980 р. – заступник начальника планового виробничого відді-
лу, а з 1983 р. – заступник начальника планово-економічного відділу. 

Ілюша Анатолій Андрійович – заступник начальника відділу кадрів ДП 
“Суднобудівний завод ім. 61 Комунара”. Народився 14 березня 1934 р. у с. Висунь Берез-
негуватського району Миколаївської області. У 1950-1952 рр. навчався в  
РУ-2 м. Миколаєва, де й отримав спеціальність електрозварника. Проходив військову 
службу в ВМС СССР.  

З травня 1958 р. працював електрозварником на заводі ім. 61 Комунара. Закінчив за-
очне відділення юридичного факультету Одеського держ. університету ім. Мечникова. З 
1968 по 2002 рр. працював на посаді інженера відділу кадрів. 

На своєму трудовому шляху Ілюша А.А. постійно співпрацював із молоддю підшеф-
ного ПТУ-19, спілкуючись з учнями під час виробничої практики і безпосередньо в учи-
лищі. 

За довголітню і самовіддану працю неодноразово був нагороджений Почесними гра-
мотами, грошовими преміями підприємства, заносився на Дошку пошани. 

Чорний Іван Іванович – начальник відділу соціально-побутових питань ДП 
“Суднобудівний завод ім. 61 Комунара”. Народився 1 липня 1938 р. У 1958 р. в ТУ № 1 
здобув спеціальність електрозварника, після чого працював електрозварником на заводі 
ім. 61 Комунара. 

В 1959 році працював на будівництві металургійного комбінату у м. Караганді за 
комсомольською путівкою. У 1963 р. працював майстром виробничого навчання групи 
електрозварників ТУ-1 м. Миколаєва. 

З 1964 повернувся на завод ім. 61 Комунара, де завдяки високій майстерності був призна-
чений бригадиром виробничої бригади електрозварників та наставником молодих робітників. 

Чорний І.І. постійно ділився значним досвідом своєї практичної роботи, відстоював 



 

 

розумний погляд та практичність у справі підвищення кваліфікації молодих електрозвар-
ників, за що неодноразово обирався до ради бригадирів заводу, постійно підтримував 
зв’язки з навчально-виробничим комбінатом заводу, де цікавився якістю підготовки мо-
лодих робітників, маючи на увазі, що саме молодь буде продовжувати славні традиції 
заводу. Чорний І.І. своїм кредом завжди вважав велику повагу до людини праці, створен-
ня належних умов для високої виконаної роботи, а саме – електрозварювання. 

За високі показники у праці та виховання молодих робітників Чорний І.І. неодноразо-
во нагороджувався почесними грамотами, іменними подарунками, грошовими преміями, 
заносився неодноразово на заводську Дошку пошани. 

Білий Іван Михайлович – бригадир суднових складальників, лауреат Державної 
премії СРСР. Народився у 1925 р. в с. Піски Полтавської обл. Закінчивши 7 класів, всту-
пив у 1940 році до школи ФЗУ і став одним з кращих її учнів. Разом зі школою був ева-
куйований до Астрахані, де в 1942 р. був перший її воєнний випуск. 

Не встигнувши стати суднобудівником, Білий стає курсантом Саратівської школи 
ВМФ, згодом проходить службу в лавах ВМФ. З 1942 року воював на торпедних катерах 
Дунайської флотилії. У 1950 р. – демобілізація і приїзд до Миколаєва, де починає працю-
вати на заводі ім. 61 Комунара. З 1951 р. І.М. Білий став бригадиром та очолював брига-
ду більше 30 років. 

У 1970 р. з організацією і системою обслуговування робочого місця бригади Білого 
змогли ознайомитися тисячі суднобудівників, які побували у павільйоні 
“Суднобудування” Виставки досягнень народного господарства СРСР. Івана Михайло-
вича за раціональну організацію робочого місця нагородили бронзовою медаллю ВДНГ 
СРСР. За порадою і допомогою до Білого І.М. звертались не тільки робітники та інжене-
рно-технічні працівники цеху, а й спеціалісти заводу, які займалися конструкторською, 
технологічною та організаційною підготовкою виробництва. 

У 1975 році за участь у розробці, а головне – за впровадження методу безпостільного 
складання секцій, робочому-судноскладальнику вперше в історії суднобудування було 
присвоєне звання лауреата Державної премії СРСР та вручена бронзова медаль ВДНГ 
СРСР. За більш ніж 30-річний період роботи Іван Михайлович офіційно подав понад 
100 раціоналізаторських пропозицій, 74 з яких були впроваджені у виробництво. 

З метою вивчення досвіду роботи бригади Білого І.М. проводились заняття галузевої 
школи безпосередньо на робочих місцях бригади. Суднобудівники Ленінграда, Києва, 
Пермі, Горького та інших міст змогли ознайомитися з технічною послідовністю безпості-
льного складання об’ємних секцій кормової кінцівки “догори кілем”, а також з виробни-
чими “секретами” бригади. 

Івана Михайловича нагороджено орденами Леніна, двома – Жовтневої революції, 
“Знак Пошани”, медаллю “За доблесний труд”, почесними знаками. 

Никоненко Микола Олексійович – бригадир комплексної бригади, Герой Соціаліс-
тичної Праці. Навчався після війни у школі ФЗУ (РУ-2), відкритій на базі суднобудівного 
заводу ім. 61 Комунара, яку закінчив у 1946 р. 

Микола Олексійович одержав спеціальність рубача по металу, його було направлено 



 

 

до корпусообробного цеху. У 1956 р. Никоненко очолив бригаду різальників на пресах і 
ножицях. За 40 років праці в корпусообробному цеху у Миколи Олексійовича було бага-
то учнів, можна сказати – ціла школа, і до кожного був свій особливий підхід і методика 
навчання майстерності. 

У 1963 році на честь 175-річчя з дня заснування заводу М.О. Никоненко був нагоро-
джений орденом Леніна. Крім того, він нагороджений медалями “За трудовое отличие”, 
“За доблестный труд”, почесними знаками у 1970, 1973, 1974, 1979 роках, удостоєний 
звання Герой Соціалістичної Праці. 

Гурмаза Валентина Петрівна – електрозварниця, Герой Соціалістичної Праці. На-
родилася у 1929 р. в с. Себіне Новоодеського району Миколаївської області. Після війни 
навчалася в РУ-2, яке закінчила у 1946 році. Все життя працювала електрозварницею 
корпусо-зварювального цеху. Брала участь у будівництві багатьох рефрижераторних 
суден.. За особисті досягнення у праці В.П. Гурмаза в 1960 році удостоєна найвищої на-
городи – звання Героя Соціалістичної Праці. Ім’я Гурмази занесено до Книги пошани 
заводу. 

Дідок Василь Данилович – бригадир складальників корпусів, Герой Соціалістичної 
Праці. Народився у 1930 р. в с. Медвіді Брянської обл. У 1949 р. закінчив школу ФЗН й 
отримав спеціальність складальника корпусів металевих суден, став робітником стапель-
ного цеху заводу ім. 61 Комунара. 

Бригаді складальників корпусів металевих суден, яку очолював Василь Данилович 
Дідок, за 30 років існування доводилося виконувати різні роботи. В 50-х роках, коли на 
заводі почалося будівництво китобійних суден для радянської арктичної флотилії 
“Слава”, їй доручили складання їх корпусів і надбудови (на рахунку бригади – 95 кито-
бійних суден). В 60-х роках завод розпочав будівництво транспортних рефрижераторних 
суден типу “Сибір”, бригаді було доручено складання їх палуб. Пізніше бригада займала-
ся складанням надбудови транспортних рефрижераторних суден типу “Берингов про-
лив”. 

Дідок В.Д., випускник учили-
ща 1949 року, Герой Соціалі-
стичної Праці (в центрі) 



 

 

У 1963 році В.Д. Дідок був нагороджений орденом 
Леніна, у 1975 р. – другим орденом Леніна і Золотою 
Зіркою Героя Соціалістичної Праці. 

У його бригаді щорічно проходили практику учні 
професійно-технічного училища, де вони знайомилися з 
новою технікою та з новими технологіями. 

Позняк Володимир Дмитрович – бригадир слюса-
рів-монтажників. Народився 24 червня 1946 р. У 1965 р. 
закінчив ПТУ-9 (СПТУ-19) за спеціальністю “слюсар-
монтажник судновий”. Працює на ДП “Суднобудівний 
завод ім. 61 Комунара”. 

За самовіддану працю нагороджений Орденами Тру-
дової Слави – III та II ступеня. 

Чугай Микола Афанасійович – слюсар-монтажник. 
Народився 13 травня 1930 р. У 1949 р. закінчив РУ-2 
(ПТУ-19) за спеціальністю “слюсар-монтажник”. Все 
своє життя після закінчення училища працював у цеху 
№ 5 суднобудівного заводу ім. 61 Комунара. 

Нагороджений медалями та грамотами. 
Хилько Олександр Іванович – майстер електроз-

варників. Народився 3 вересня 1939 р. У 1959 р. закінчив 
ТУ-1 (СПТУ-19) за спеціальністю “електрозварник”. 
Після закінчення училища працював на заводі ім. 
61 Комунара електрозварником у цеху № 10, у 1972 році 
без відриву від виробництва закінчив Миколаївський 
кораблебудівний інститут. До цього часу працює майст-
ром електрозварників цеху № 10. 

Хилько О.І підготував сотні кваліфікованих молодих 
робітників, які після закінчення училища працювали у 
цеху № 10. За самовіддану і сумлінну працю був нагоро-
джений Почесними грамотами, грошовими преміями, 
медалями. Ветеран праці заводу. Активний громадський 
діяч заводу. 

Петричкович Михайло Іванович – заступник нача-
льника цеху з кадрів. Народився 1 грудня 1934 р. У 1956 
році закінчив ТУ-1 (ПТУ-19) за спеціальністю 
“електрозварник”.  

Після закінчення училища працював електрозварни-
ком у цеху № 10 заводу ім. 61 Комунара. В 1965 році, 
після закінчення Миколаївського кораблебудівного ін-
ституту, працював майстром, а потім заступником нача-

Позняк В.Д., випускник 1965 ро-
ку, бригадир слюсарів-монтаж-
ників 



 

 

льника цеху № 10 по кадрах. 
Петричкович М.І – один із найкращих та ініціативних шефів-наставників робочої 

молоді, який спільно з комсомольським активом цеху № 10 всебічно розвивав ініціативу 
молоді, підтримуючи на високому рівні спорт і фізичне виховання. 

За свою багатолітню і сумлінну працю нагороджений Почесними грамотами заводу, 
уряду, відзнаками комсомолу та профспілок, а також є ветераном праці заводу. 

Ковальчук Володимир Філіпович – бригадир складальників-добудовників судно-
вих. Народився 2 серпня 1959 р. У 1974-1976 рр. закінчив ТУ-1 (СПТУ-19) за спеціальні-
стю “складальник корпусів металевих суден”.  

Після служби у Збройних Силах СРСР Ковальчук В.Ф. повертається на завод 
ім. 61 Комунара і до цього часу працює бригадиром складальників-добудовників судно-
вих цеху № 10. 

Значне місце Ковальчук займає як активний діяч молодіжного руху заводу: неоднора-
зово обирався членом комітету комсомолу заводу, членом Центрального РК ЛКСМУ, 
обкому ЛКСМУ і членом ЦК ЛКСМУ, делегатом 24 та 25 з’їздів ЛКСМУ. 

Ковальчук В.Ф. є одним з найкращих молодих наставників, молодих робітників цеху 
та заводу. Він нагороджений орденом Трудової Слави III ступеня, є лауреатом премії Ленін-
ського комсомолу України за раціоналізаторські досягнення, був учасником 19 Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів у Пхеньяні у 1989 році від Миколаївської області. 

Шевчик Микола Данилович – бригадир складальників. Народився 13 серпня 19-
46 р. У 1962-1964 рр. закінчив ТУ-1 (СПТУ-19) за спеціальністю “складальник корпусів 
металевих суден”.  

По закінченні навчання Шевчик пішов працювати у цех № 10 заводу ім. 61-
 Комунара. Працював усе життя на заводі. Пройшов усі рівні кваліфікації “складальних 
робіт на військових кораблях, дійшовши до посади бригадира.  

Значне місце Шевчик М.Д. займає у справі виховання молоді. Велика практика, дос-
від своїх наставників, наполегливість допомогли йому виховати сотні молодих фахівців. 
Шевчик нагороджений почесними грамотами, грошовими преміями, вшанувалась його 
честь на заводській Дошці пошани, ветеран праці заводу. 

Чумаченко Анатолій Андрійович – бригадир пресових робітників цеху № 10. Наро-
дився 4 січня 1943 р. Закінчив ТУ-1 за спеціальністю “слюсар-складальник”. У 1963 р. по 
закінченні училища пішов працювати у цех № 10 заводу ім. 61 Комунара.  

Чумаченко А.А. – це історія скромного майстра-винахідника, який увесь час працю-
вав на межі своїх можливостей, виконуючи напружений виробничий план за рахунок 
ефективності нової техніки та обладнання, що створювалась прямо на пресовій дільниці 
цеху, але, на жаль, чиновники та бюрократи часто його раціоналізаторські винаходи за-
мовчували або забували про автора. 

Чумаченко А.А. – ветеран праці заводу, нагороджений почесними грамотами заводу, 
грошовими преміями, вшановувалась його честь на заводській Дошці пошани, про нього 
неодноразово писала газета “Комунаровець” та інші. Велику допомогу надавав СПТУ-
19. 



 

 

Гулюватий Микола Михайлович – електрозварник заводу ім. 61 Комунара. Наро-
дився 1 лютого 1950 р. У 1965 році закінчив ПТУ-9 (СПТУ-19) за спеціальністю 
“електрозварник”. 

Гулюватий М.М. після закінчення училища усе життя працює у цеху № 10 заводу 
ім. 61 Комунара, де передавав таємниці своєї майстерності молодим робітникам, які при-
ходили на виробничу практику або працювати з СПТУ-19. 

Христенок Ганна Петрівна – фрезерувальник на заводі ім. 61 Комунара. Народила-
ся 7 грудня 1959 р. У 1977 році закінчила ТУ-1 (СПТУ-19) за спеціальністю 
“фрезерувальник”. Після закінчення училища з 1977 року працює за фахом у цеху 
№ 10 на ДП “Суднобудівний завод ім. 61 Комунара”. 

Христенок Г.П. як досвідчений фахівець виховала багато молодих робітників, як шеф
-наставник постійно допомагала училищу у забезпеченні виробничої практики на заводі 
учнів ПТУ-19. 

Андрюшенко Наталія Григорівна – підполковник міліції. Народилася 15 січня 19-
56 р. У 1973-1974 рр. закінчила ТУ-1 (СПТУ-19) за спеціальністю токар. По закінченні 
училища працювала в цеху № 10 заводу ім. 61 Комунара. 

Працювала на комсомольській роботі у медичному училищі м. Миколаєва. Закінчила 
Львівський державний університет за фахом “журналіст”. Працювала на комсомольській 
роботі у міському комітеті ЛКСМУ м. Миколаєва, роботу продовжила у міліції, де й пра-
цює у Центральному РВ УМВС у чині підполковника. 

Андрюшенко Н.Г. веде постійно активну громадську роботу по вихованню молоді. 
Латіна Наталія Олександрівна – бухгалтер МФ НаУКМА. Народилася 14 лютого 

1961 р. У 1973-1974 рр. закінчила ТУ-1 за спеціальністю токар. Після закінчення учили-
ща працювала за фахом на заводі ім. 61 Комунара до 1979 р. У 1975 р. закінчила Микола-
ївський кораблебудівний інститут, здобувши рівень інженера по спеціальності “Суднові 
машини і механізми” без відриву від виробництва, працювала у цеху № 26 інженером. 

З 2000 року працювала бухгалтером у ПТУ-19, а з 2001 року працює в МФ НаУКМА 
Пустовіт (Димова) Антоніна Миколаївна – старший викладач кафедри фізвихован-

ня МФ НаУКМА. Народилася 16 жовтня 1955 р. У 1974-1975 рр. навчалась у ТУ № 1 за 
спеціальністю “електрик судновий”. 

Навчаючись в училищі, почала займатися академічним веслуванням у тренера Чечуй 
Ніни Іванівни. Дирекція ТУ № 1 всіляко допомагала становленню молодої спортсменки: 
у Антоніни був вільний графік відвідування занять. Для якісної підготовки до змагань і 
досягнення високих спортивних результатів необхідна централізована підготовка, яка 
проводилась на спортивних базах в інших містах. Антоніна Пустовіт стала срібним при-
зером на Олімпійських іграх. 

 
 Лапченко Віктор Олександрович – проректор з АГР МФ НаУКМА. Народився 16 

т р а в н я  1 9 5 1  р .  З а к і н ч и в  
ТУ-1 з відзнакою, технікум з відзнакою, довгий час працював на ДП “Суднобудівний 
завод ім. 61 Комунара”. У 1976 році його нагороджено медаллю “За трудовую доблесть”. 



 

 

У 1986 році закінчив Миколаївський суднобудівний інсти-
тут за спеціальністю “Обладнання і технологія зварювання 
виробництва”, працював заступником начальника навчаль-
но-виробничого комбінату заводу.  

З 01.08.1996 року Віктор Олександрович працює в МФ 
НаУКМА, зробив вагомий внесок у розвиток університету. 
Двічі обраний головою профспілки, постійний голова ви-
борчої комісії дільниці, яка під час виборів розташовується 
в МФ НаУКМА. 

Кривенко Олена Володимирівна – голова організа-
ційно-масової комісії профкому ДП “Суднобудівний завод 
ім. 61 Комунара”. Народилася у 1954 р. Закінчила ТУ-1 у 
1971 р. Працювала маляром на рефрижераторних суднах. 
Закінчила будівельний технікум. Кривенко О.В. присвоєне 
почесне звання – Заслужений працівник заводу, у 1975 р. 
нагороджена почесними знаками – бронзовою і срібною 
зірками “Молодий гвардієць п’ятирічки”. З 1985 р. працює 
у профкомі заводу. 

Пацерук Іван Іванович – керівник департаменту фа-
хової підготовки МДГУ ім. П. Могили. 

Народився 12 липня 1962 р. Закінчив ТУ-1 з відзнакою 
у 1980 р. за спеціальністю “складальник корпусів метале-
вих суден”. Після служби у Збройних Силах СРСР працю-
вав складальником у цеху № 10 заводу ім. 61 Комунара. 

У 1987 р. без відриву від виробництва закінчив Мико-
лаївський будівельний технікум з відзнакою і отримав 
кваліфікацію – технік-механік з ремонту будівельних ма-
шин та механізмів. 

З лютого 1987 року по грудень 1988 р. працював ін-
структором обкому ЛКСМУ, з 1988 року по 1992 рік – 
секретарем комітету ЛКСМУ заводу ім. 61 Комунара. 

З 1992 р. – інженер відділу кадрів по роботі з молоддю, 
голова молодіжної організації “ВЕРФ”. З жовтня 1997 р. – 
заступник директора ПТУ-19 з навчально-виховної робо-
ти, з вересня 1998 р. по серпень 2001 р. – директор учили-
ща. З 1 вересня 2001 року – працює в МФ НаУКМА. 

Фуртатов Віктор Сафронович – проректор з капіта-
льного будівництва та розвитку МФ НаУКМА. Народився 
25 червня 1940 р. Закінчив ТУ-1 в 1959 р. за спеціальністю 
“токар-універсал”. 

З 1959 р. по 1962 рік працював за спеціальністю на 
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заводі ім. 61 Комунара. Після служби у збройних силах працював з 1966 року по 1972 рік 
у ПТУ-9 (раніше ТУ-1) майстром виробничого навчання токарів та викладачем політеко-
номії. З 1972 р. Фуртатов В.С. працював на різних державних посадах, у тому числі за-
ступником голови Миколаївської облдержадміністрації у 1995- 2000 рр. 

Фуртатов В.С. зараз працює проректором з капітального будівництва та розвитку 
Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу 
“Києво-Могилянська академія”. 

Шкатов Станіслав – срібний призер України з вітрильного спорту. У 1994 році за-
кінчив СПТУ-19 за професією столяра суднового. Рік працював на Чорноморському суд-
нобудівному заводі столяром-модельником у ливарному цеху. Робив моделі гвинтів та 
різних складних деталей.  

Вступив до Донецької філії одного з дніпропетровських ВНЗ, але незабаром зрозумів, що 
рівня знань, який там дають, йому не вистачає, і вступив до Національної академії управлін-
ня. Будучи студентом 4 курсу, працював у податковій інспекції Жовтневого району Миколає-
ва і нарівні з професійними викладачами Академії проводив семінари для студентів. 

Має широке коло інтересів, серед яких на першому місці – вітрильний спорт. У 1989-
 році став срібним призером України. 

Коло питань С. Шкатова сьогодні – аудиторські послуги, реструктуризація підпри-
ємств, консультації з питань бухобліку та оподаткування, зменшення об’єму оподатку-
вання у межах діючого законодавства. 

Зубаченко Євген Ілларіонович – фотограф ДП “Суднобудівний завод ім. 61 Кому-
нара”. Народився 18 лютого 1926 р. У 1940 р. вступив до РУ № 2, де свого часу (у Порто-
вій ремісничій школі) навчався його батько – Зубаченко Ілларіон Юхимович. Учився в 
групі столярів у майстра виробничого навчання Сердюка, одночасно займався у фотогра-
фічному гуртку. Після ВВВ і до 1949 р. працював електриком на заводі ім. 61 Комунара, 
як любитель – займався фотографією. Брав активну участь у громадському житті: з 1945 
по 1967 рр. був незмінним старостою заводського танцювального ансамблю, який висту-
пав на багатьох заводах, фабриках Миколаєва та в інших містах. 

З 1960 року і до цього часу працює заводським фотографом. Зробив десятки тисяч 
унікальних знімків з історії заводу та міста. Його знімки у книгах “Верф на Інгулі”, 
“Корабельні майстри Миколаєва” та ін. У доробку Є.І. Зубаченка і фотографії з історії 
училища, життям якого він завжди цікавився і “писав” його історію своїми фотографія-
ми. 

Випускники училища складають більше 50% робітників, значний відсоток інженерно
-технічних працівників та керівників ДП “Суднобудівний завод ім. 61 Комунара”, інших 
підприємств міста і області. Ряд випускників займали і займають важливі державні поса-
ди: Свєтов Валентин Євстафійович працював заступником голови облпрофради, Штилік 
Геннадій Григорович – завідуючим загальним відділом облдержадміністрації, Тимошик 
Надія Степанівна – директор середньої школи м. Києва, Денисенко Володимир Михай-
лович – секретар обкому профспілки працівників державних установ, Марченко Микола 
Миколайович – керівник апарату Державного Управління Справами при Президенті 



 

 

України. 
 

 
 

Зустріч з випускниками училища різних років 



 

 

Документи з реконструкції училища у 1983-1984 рр. 

Директору завода им. 61 Коммунара 
тов. Балабаеву Г.М. 

 
Учитывая все возрастающие потребности по подготовке рабочих кадров и состояние 

материально-технической базы базового технического училища № 1, руководство учили-
ща обеспокоено создавшимися трудностями в организации профессиональной ориента-
ции и в подготовке молодых рабочих. 

Трудности настоящего времени в выполнении планов набора и выпуска объясняются 
целым рядом объективных причин. 

Мы считаем, что материально-техническая база училища, созданная в 50-х годах, 
вполне удовлетворяла потребности завода в подготовке молодых рабочих, в количестве 
до 500 человек ежегодного выпуска. И если в 50-х училище осуществляло подготовку 
таких профессий, как конструкторов-чертежников, плазовых разметчиков, нормировщи-
ков, модельщиков, пользующихся престижным авторитетом среди выпускников средних 
школ, то начиная с пятидесятых годов подготовка этих престижных профессий прекра-
щена. 

Материальное стимулирование (доплата к стипендии тарифа первого разряда) также 
не внесла желаемого результата в организацию профессиональной ориентации местной 
молодежи, молодежи нашей области и других областей республики, поэтому, что анало-
гичная доплата осуществляется большинством отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. 

Не справляясь с планом набора выпускников средних школ, мы начали набирать на 
отдельные профессии учащихся с 8-летним образованием, контингент которых – в осно-
вном молодежь из других областей республики. 

В этом учебном году объявили набор на новую профессию слесарей по монтажу хо-
лодильного оборудования. Группу набрали за одну неделю – 90% местной молодежи. 

Нас также волнуют вопросы закрепляемости наших выпускников, как правило, они 
не возвращаются на завод из рядов Советской Армии. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем: 
Вместе с большой намечаемой реконструкцией завода осуществить реконструкцию 

технического училища № 1. 
Строительство нового комплекса училища обязательно будет связано с выделением 

свободного участка в размерах до 7 га земли (которой в черте города не существует). 
Свободные участки, за чертой города, потребуют удорожания строительства на комму-
никационные системы, появится трудность с транспортом, жильем для работников и т.д. 
(опыт среднего профтехучилища № 13 – Варваровка, сельского среднего училища № 1 – 



 

 

пос. Надбугский (Сливино) и даже опыт спортивного комплекса “Трудовые резер-
вы” (парк Победы). 

На существующей территории училища, с учетом расширения территории за счет 
Дома ребенка и общежития пединститута, есть все возможности привязать новое здание 
учебного, общественно-бытового корпусов, мастерских, спортивных площадок и откры-
того плавательного бассейна с выходом учебно-производственного комплекса на улицу 
Коммунаров. 

В проекте необходимо предусмотреть строительство (на отдельной площадке) нового 
общежития – взамен зданий пединститута, а также жилого дома для педагогического 
состава, в котором поселить работников завода дома № 1 по ул. Коммунаров. Существу-
ющее общежитие по 1-й Военной и жилой дом по Володарского (после реконструкции и 
капитального ремонта) вполне смогут удовлетворить потребности в жилье той части 
приезжей молодежи, которую мы планируем набирать по группам ТУ и со средним об-
разованием. 

 
 Проектируемая база 
1. Новый учебный корпус на 22 кабинета 660 учебных мест 
2. Мастерские училища: 

слесарных –  3 на 90 человек 
сборочная столярная –  1 на 30 человек 
токарных –  2 на 60 человек 
фрезерная –  1 на 30 человек 
столярная –  1 на 30 человек 
судовых сборщиков –  1 на 30 человек 
трубопроводчиков –  1 на 30 человек 

3. Лабораторно-практический корпус  
(старое здание учебного корпуса). Лаборатории  
и мастерские по подготовке строителей –  8 каб. лабор. на 240 мест. 
4. Сварочный комбинат (терр. завода) –  на 60 раб. мест. 
5. Актовый и спортивный залы: 

актовый –  на 1/3 учащихся 
спортивный –  на 2 учебные группы по 60 человек 

6. Общественно-бытовой: 
столовая –  на 1/3 учащихся 
бытовая –  на 10 кабинетов кружковой работы 

ВСЕГО:  1200 учебных мест. 
При положительном решении вопроса, материальной заинтересованности учащихся 

с 8-летним образованием их можно ориентировать на строительные профессии с ежегод-
ным набором около 100 человек (при условии создания материальной базы). 

  



 

 

 
И.о. директора ТУ № 1      В.И. Старый 
Секретарь партбюро      А.С. Марин 
Председатель МК профсоюза     И.И. Шаповал 

 
СПРАВКА 

по реконструкции базового технического училища № 1 
 
 В связи с потребностью завода в ежегодном пополнении кадров за счет ТУ не менее 

550- 600 молодых рабочих, а также учитывая результаты наборов учащихся за последние 
годы, с 1982 года и на последующие училище переходит на частичный набор с 8-летним 
образованием. При этом предполагаемый контингент учащихся составит: 

• с 10-летним образованием 330 чел. (11 групп) 
• с 8-летним образованием 210-240 чел. (7-8 групп) 
Количество выпускаемых специалистов составит 540-570 человек при общем количе-

стве учащихся 960-1050 человек. 
 

Состояние учебных кабинетов, производственных мастерских  
и административно-бытовых помещений 

 
 В настоящее время имеется: 
1. Учебных кабинетов   11 общ. площ. 838 м2 

2. Производственных мастерских 8 общ. площ. 1716 м2  
 в том числе на территории завода 2 общ. площ. 556 м2 
После реконструкции здания  
“Красн. солн.” добавится  
кабинетов для ПТУ   11 общ. площ. 350 м2 

Примерный план набора и выпуска 
Набор Выпуск Строители 

120-150 чел. 120-150 чел.   
I год после реконструкции     Группы ТУ 300 300   

I курс 210 – 240 - в т.ч. 100 чел. 
  530 – 590 420 – 450   

II год       ТУ 360 300   
II курс 240 - в т.ч. 100 чел. 
I курс 240 -   
  840 300   

III год       ТУ 360 360   
II 240 -   
I 300 - в т.ч. 100 чел. 
III 240 240   

    1140 600   

Переходной контингент 



 

 

 
 В учебном корпусе размещены: 
СТОЛОВАЯ, работающая на полуфабрикатах, на 60 посадочных мест, со вспомога-

тельными помещениями общей площадью около 50 м2. 
СПОРТЗАЛ площадью 110 м2, без раздевалки и душевых. 
КЛУБ площадью 150 м2. 
Указанные помещения не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Отсутст-

вуют вентиляция, туалеты. 
Здание учебного корпуса нуждается в капитальном ремонте. 
В существующих мастерских полностью отсутствуют бытовые помещения и венти-

ляция.  
Расположенное рядом с ТУ общежитие на 450 мест также требует выполнения капи-

тального ремонта. 
Для создания нормального учебного процесса при предполагаемом контингенте уча-

щихся 960-1050 человек дополнительно требуется: 
Специализированных кабинетов 6 общ. площ. 394 м2 
Производственных мастерских  4 общ.площ. 1000 м2 
 
 Общественно-бытовые помещения согласно существующим нормам: 
СТОЛОВАЯ 
Обеденный зал –  300 м2 
Зал для преподавателей –  24 м2 
Производственные помещения –  268 м2 
ИТОГО:  600 м2 
АКТОВЫЙ ЗАЛ со вспомогательными помещениями –  372 м2 

СПОРТКОМПЛЕКС –  750 м2 
БИБЛИОТЕКА –  300 м2 
МЕДПУНКТ –  38 м2 
КОМНАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ –  138 м2 
Общая площадь административно-бытовых помещений –  2200 м2 
 

 Предложения по реконструкции ТУ-1 
1. Разместить 6 недостающих кабинетов в основном корпусе на месте клуба и столо-

вой. 
2. Для размещения 4-х недостающих производственных мастерских достроить второй 

этаж на существующих мастерских. 
3. Построить административно-бытовой корпус для ТУ на 960 мест по типовому прое-

кту № 231-2-135-59 на площади Коммунаров рядом с учебными корпусами ТУ. 
4. Выполнить капитальный ремонт здания учебного корпуса и общежития. 
 
 Зам. директора з-да по кадрам    В.Д. Маслов 



 

 

 
Директор ТУ-1      И.Г. Андаран 
 
22 марта 1983 г. 

 
Замечания и предложения, которые просим учесть при разработке  

проекта реконструкции базового технического училища № 1 
 
1.  Общие замечания 
1.1. Длину здания учебных мастерских вдоль ул. 68 Десантников и этажность об-

щественно-бытового корпуса определить, учитывая комплекс указанных зда-
ний. По возможности между зданиями не делать разрыв менее 9 метров, требу-
емый пожарной инспекцией. 

1.2. По возможности сохранить существующее здание мастерских во дворе 
(токарная и фрезерная). При этом желательно оставить токарную мастерскую 
для первого года обучения, а вместо фрезерной предусмотреть мастерскую для 
строительных специальностей. 

1.3. Мастерскую для гальваников на территории училища не делать. Практические 
занятия учащихся этой специальности будут организованы в цехе № 17. 

1.4. ГО области при подготовке решения гориисполкома устно были высказаны 
следующие замечания: 

1.4.1. Предусмотреть убежище под общественно-бытовым корпусом, использовать 
для него помещение тира. 

1.4.2. Предусмотреть централизованное отключение освещения. 
 
2. Замечания по мастерским  
2.1. При наличии грузового лифта г/п 1 т размещение фрезерной мастерской на 2-м 

этаже невозможно. Для производства капитального ремонта и замены оборудо-
вания необходим лифт г/п 5 т. При лифте г/п 1 т предлагается фрезерную мас-
терскую разместить на 1-м этаже, параллельно токарной мастерской, вместо 
помещений кладовой, СУ и ремонтно-механической мастерской. 

2.2. В любом случае грузовой лифт целесообразно разместить в стыке зданий со 
двора, с приемной дверью для загрузки и выгрузки с обслуживающего транспорта. 

2.3. В районе лифта на 1-м этаже разместить службу механика (ремонтно-
механическую мастерскую). 

2.4. На участках токарной и фрезерной мастерских предусмотреть кабины для зато-
чки инструмента, с автономной вентиляцией, вместо заточного участка на 2-м 
этаже. 

2.5. На участках токарной и фрезерной мастерских, где расположены крупные и 
средние станки, предусмотреть установку тельферов г/п 1,5-2 т. 

2.6. Участок столярной мастерской с деревообрабатывающими станками перемес-



 

 

тить с северной части здания на южную, с окнами во двор, для подключения к 
циклону (вместо помещений кладовой, СУ и ВК). На месте этого участка сто-
лярной мастерской, с северной стороны, разместить кладовые материалов и 
готовой продукции столярной мастерской и механических мастерских. 

2.7. Соединить коридоры учебных мастерских с коридором существующего учеб-
ного корпуса. 

 
Второй этаж 
 
2.8. Вместо заточного участка и комнат мастеров разместить бытовые помещения с 

санузлами и душевыми. При планировке бытовых помещений учесть, что из 
общего количества учащихся 1/3 составляют девушки. 

2.9. Вместо фрезерной мастерской разместить мастерскую сантехников и кабинет 
техники безопасности. 

  
Третий этаж 
 
2.10. Вместо бытовых помещений разместить комнату мастеров с бытовкой, сануз-

лом и душевой. 
 
 Подвальное помещение 
 
2.11. По возможности использовать для кладовых. 
 
3. Замечания по существующему корпусу теоретических занятий  

(ул. 1-я Военная) 
Перепланировку произвести только на освобождающихся площадях: 
• вместо клуба – 2 кабинета черчения с общей препараторской (второй этаж); 
• вместо столовой – кабинеты сборщиков-достройщиков, гальваников и строительных 

специальностей (первый этаж); 
• вход с улицы закрыть и вестибюль частично занять под гардероб. На месте существу-

ющего гардероба – административное помещение (1 этаж); 
• предусмотреть на первом этаже туалеты (мужской и женский). 
 
  
 Зам. директора завода по кадрам     В.Д. Маслов 
 
 Директор ТУ-1        И.Г. Андаран 


