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Мельник О.О. 

І. Нарис з історії професійно-технічної освіти на Криворіжжі 

з кінця ХІХ ст. по 1940-і роки 

В широкому розумінні професійна освіта на Криворіжжі з’явилася ще в 

ІІІ тис. до н. е., коли в тогочасному соціумі ремесло виокремилось в 

спеціалізовану галузь господарства. Вже в добу ранньої бронзи (сер. ІІІ тис. до 

н. е.) в нашому краї існувало металургійне, каменеобробне, косторізне, 

шкіряне, деревообробне, кременеобробне ремісниче виробництво. Про це 

свідчать поховання з інвентарем, який вказує на відповідну спеціалізацію [1]. 

Сучасне Криворіжжя в ХІХ – поч. ХХ ст. знаходилося в межах 

Катеринославської та Херсонської губерній, тому з 70-х років ХІХ ст. 

новостворені повітові земські установи починають опікуватися розвитком 

ремісничої освіти. Основна увага Херсонського і Верхньодніпровського 

повітових земств була зосереджена на розвитку системи 

сільськогосподарського навчання. 

З травня 1881 р. розпочався видобуток залізної руди. Це прискорило 

розвиток краю. В травні 1884 р. пущено Катерининську залізницю, у вересні 

1892 р. почав діяти Гданцівський чавуноливарний завод, в 1896 р. Йоганн 

Фрезе заснував завод сільськогосподарських машин у с. Зеленому (біля ст. 

Пічугіно), в 1909 р. місцевий бізнесмен Володимир Рабінович на базі своєї 

«Технічної контори» (в районі сучасної вул. К.Маркса) відкрив механічні 

майстерні, які стали основою майбутнього заводу «Пневматик». Розвиток 

промисловості зробив актуальним питанням підготовки кваліфікованих 

робітників [2]. Власники підприємств об’єктивно були зацікавлені в 

максимально ефективному використанні своїх ресурсів. 



В сучасній історичній науці розвиток професійно-технічної освіти в 

Україні прийнято ділити на шість періодів: перший (з 80-х рр. ХІХ ст. до 1920 

р.); другий (1920-1929 рр.); третій (1929-1940 рр.); четвертий (1940-1959 рр.); 

п'ятий (1959-1991 рр.); шостий (з 1991 р.) [Лікарчук І.А. Професійно-технічна 

освіта України: історичний шлях і перспектива. – К. : Педагогіка, 1999. – С. 48-

69]. 

Ми також будемо дотримуватися вказаної періодизації. 

Перший період (до 1920 р.) 

Першим закладом, де отримували професійну підготовку жителі півночі 

Криворіжжя, стало Саксаганське земське ремісниче училище, відкрите в 1877 р. 

Курс навчання складав 4 роки, щорічно набиралось 12-25 хлопчиків-сиріт і 

дітей бідняків. Тут готували бондарів, теслярів, столярів і ковалів. Учні 

перебували на повному утриманні земства [3]. 

Мешканці південної частини краю могли вчитися в с. Архангельському, 

де в 1884 р. відкрито ремісничі класи (спочатку на 40, а потім на 60 учнів), в 

яких навчання також тривало 4 роки. Тут готували столярів, теслярів, ковалів та 

слюсарів [4]. 

Безпосередньо в Кривому Розі першим спеціалізованим навчальним 

закладом стала Ямчитська сільськогосподарська школа першого розряду 

(згодом училище). Вона була відкрита на кошти, які заповів Павло Захарович 

Ямчитський, заснована Херсонським губернським земством. Тут готували 

фахівців для різних галузей сільського господарства, включаючи садівництво та 

лісівництво. Установа розташовувалась в 7 км від містечка Кривого Рогу (зараз 

територія металургійного комбінату) на державній ділянці землі площею 442 

га. Школа відкрилась 1 жовтня 1889 р. До неї приймали дітей всіх станів з 14 

років, а в підготовчий клас – з 13 років. Від вступників вимагалися знання 

загальних предметів в обсязі курсу початкових однокласних або двокласних 

сільських училищ, в залежності від того, в який клас поступав учень. 

Приймались учні на повний пансіон – плата 100 крб. на рік, напівпансіон – 50 

крб. Крім того, виділялось 30 стипендій з відсотків на капітал, який заповів 

земству титулярний радник Павло Ямчитський. Недоторканий капітал, з якого 



йшов відсоток на школу, складав 49,5 тис. крб. Прийом до 1 класу відбувався з 

15 вересня до 1 жовтня, а також весною – на початку квітня. 

Щорічно від уряду гарантувалась допомога в 3 тис. крб., реально ця сума 

підвищувалась з 1894 р. Так, в 1893 р. було отримано 2 тис., в 1894 – 4016 крб., 

в 1895 р. – 5556 крб., в 1897 р. – 6056 крб, в 1898 р. – 7436 крб., в 1899 р. – 7436 

крб., в 1900 р. – 10446 крб. На училище також робились пожертв і внески від 

повітового земства та приватних осіб. Отримувався прибуток і від власної 

ферми. Спочатку були два основних класи і підготовчий, а з жовтня 1892 р. 

відкрито третій клас. Попечителем школи був дворянин Лев Карлович 

Яновський, який свого часу закінчив Харківський університет. Управляючим 

закладом було призначено М.О. Веліканова. Перший набір склав 15 осіб і 14 до 

підготовчого класу. В 1892 р. навчалось 33 учня, серед яких стипендіатів з 

капіталу Ямчитського – 29, і четверо – за свій кошт. Більшість учнів (15) 

походили з селян, 8 – з колишніх військових, 5 – з дворян. 

йВикладались наступні дисципліни: Закон Божий, російська мова, арифметика, 

географія, історія, природничі науки, скотарство, землеробство, креслення, 

церковні співи. Термін навчання складав 3 роки. На кінець 1893 року тут 

навчалося 45 учнів, з яких через неуспішність залишились у першому класі 7 

осіб. Викладацький склад нараховував 6 чоловік: М.А. Веліканов, Г.А. 

Пащевський, Є.Н. Цимбал, Ф.О. Єфремов, І.А. Римський. 

Крім того, в зимовий час учні проходили навчання по ковальському і 

столярному ремеслу в шкільних майстернях, працювали по домоводству і 

приглядали за худобою. В середньому, на рік на учня приходилось від 168 до 

170 днів практичної роботи. Учні других і третіх класів за роботу отримували 

грошову винагороду – по 15 коп. на день за польові роботи. Не маючи 

можливості обробити всю шкільну землю (402 дес.), в 1893 р. селянам Нового 

Кривого Рогу було віддано в оренду на 3 роки 220 дес. Крім робіт в полі діти 

працювали в саду, на городі, наглядали за худобою. З кам’яних будівель в 1895 

році існували головні корпуси, їдальня, лазня, конюшня, молочарня. З саману 

було зведено комору, кузню, приміщення майстерень, птичник, свинарник, 

табунний сарай. Під впливом першої російської революції всі учні Ямчитської 



школи 19 січня 1906 року оголосили страйк і передали директору вимогу з 25 

пунктів, де добивалися створення педагогічного класу, дозволу випускникам 

поступати до середніх сільськогосподарських навчальних закладів без 

обмеження віку, розширення програм навчання, раціоналізації навчального 

процесу, зокрема збільшення педагогічних курсів, розширення бібліотеки. На 

утримання школи в 1914 р. асигновано 41339 крб., з яких урядової дотації 3849 

крб. і 37490 крб. – з земських сум. У 1914 році з 9 осіб, які закінчили навчання, 

6 призвані на військову службу.  

В 1913 р. попечителем училища був І.Д. Зубенко – статський радник; 

управляючим – Лев Пантелеймонович Комарницький; викладачі: С.К. Бивалий, 

І.О. Римський, Т.К. Кудінов, С.А. Павлов. Крім того, четверо викладачів 

працювали за наймом тимчасово. На 1 жовтня 1913 р. навчались 75 учнів. З 402 

дес. під ріллю використовувалось 336,5 дес., під вигони і дороги – 51,5 дес., під 

штучний ліс – 6,5 дес., сад – 0,5 дес., город – 0,2 дес. На фермі було 13 корів, 8 

телиць, 1 бичок, 1 бугай. Свині: кнурів 3, маток 8, кабанів 5, поросят 

йоркширської породи і метисів 29, баранів 3, маток 37, ягнят 11; жеребців 1, 

кобил 9, меринів 18, молодняку 2. 

В період 1918-1919 років заняття не проводились через відсутність 

коштів. Школа відновила роботу в 1920 р. як колонія для малолітніх. В квітні 

1921 р. вона була реорганізована в сільськогосподарський технікум, йому 

залишено ту ж кількість землі. З 1923 р. технікум ліквідовано, і створено знову 

сільськогосподарське училище. В 1923 р. було 42 платних учні та 256 

пільговиків. В тому ж році учні зібрали з полів 1600 пуд. зернових, що склало 

25% бюджету, від яких планувалось отримати 11520 крб., а фактично отримано 

3760 крб. (32,6%). В 1923 р. закінчили курс 16 осіб. В наступному році 

навчалось 20 хлопчиків і 17 дівчат при шести викладачах. Частково учнів 

переведено до інших сільськогосподарських та профшкіл. На початку 1930 р. 

навчався 241 учень. У зв’язку з будівництвом металургійного заводу частину 

матеріальної бази та худобу у вересні 1931 р. було передано «Криворізькому 

зернорадгоспу», а приміщення і земля відійшли до «Криворіжбуду». На землях 

колишньої школи почалось будівництво Зеленого містечка «Криворіжсталі», а 



її саму переведено в с. Зелене, де було створено сільськогосподарський 

технікум [5]. 

В 1891 р. при Херсонському земському с. г. училищі було відкрито курси 

садівництва для вчителів сільських шкіл. Вчителям після закінчення навчання 

було доручено розробити плани і кошториси шкільних садів площею в 1 дес. з 

криницею при ньому. Також губернське земство постановило, що при відкритті 

нових шкіл обов'язковою умовою була наявність саду площею від 0,5 до 1,0 

дес. [6]. 

Значний вклад у підготовку спеціалістів залізничників внесло 

Довгинцівське залізничне училище, відкрите в 1889 р., воно спочатку діяло як 

однокласне, а з 1902 р. – двокласне. Приміщення побудовано на кошти 

Міністерства шляхів сполучення. При ньому існувала окрема церква. Було 3 

класних кімнати, коридор, комора, роздягальня, кімната для сторожа, 

учительська, 2 туалети, погріб, сад площею 2120 кв. сажнів. 

На 1 січня 1900 р. навчалися 41 хлопчик і 39 дівчаток; на 1 січня 1901 р. – 

63 і 59 відповідно. В 1900 р. закінчили повний курс навчання 7 хлопчиків і 5 

дівчаток. Вік прийнятих до школи складав від 8 до 13 років. На навчання 

приймали дітей залізничників навколишніх станцій. Більшість учнів були 

православними – 113, католиків – 7, лютеран – 2. За станом більшість учнів 

були з сімей селян і колоністів – 52, міщан – 25, дворян і чиновників – 10, 

козаків – 4, солдатів – 31. Заняття розпочиналися з 31 серпня і закінчувалися 16 

травня. 

До школи приймалися також діти віком 14-17 років, які вже мали освіту 

двокласної школи чи училища. Термін навчання становив п'ять років, з цих 

перші три проходили в класах, а два останні – на практиці в залізничних 

майстернях. Викладались такі предмети: арифметика, практична геометрія, 

загальна та прикладна механіка, матеріалознавство (дерево та метал), основи 

будівельної справи. Всі предмети мали профільну орієнтацію для роботи 

випускників на залізничному транспорті. З 1902 р. почали вивчати практику 

залізничної справи, експлуатацію парових машин і паровозів, будівельне та 

залізничне креслення, каліграфію. За час виробничої практики учні набували 



спеціалізації слюсарів, телеграфістів, ремонтників шляхів і споруд, 

канцеляристів. 

На 1 січня 1901 р. в школі було 230 підручників (у 1900 р. придбано 32 

примірники), Священне писання, 4 карти, глобус, географічний атлас, 50 

картин, торгова рахівниця, метр, арифметичний ящик, куб, циліндр, сфера. В 

бібліотеці налічувалося 935 книг (у 1901 р. придбано ще 12), в учительському 

кабінеті – 142 примірників (в 1900 р. куплено 18). Протягом 1901 р. учням 

видано 1098 бібліотечних книг. 

З 12 грудня 1899 р. попечителем був Григорій Іванович Разумов, купець, 

закінчив Санкт-Петербурзький технічний інститут. Законовчителем (з 1899 р.) – 

Віктор Григорович Ніценко, закінчив Одеську духовну семінарію. Учителі: 

Олена Костянтинівна Душина (з 15 листопада 1891 р.; закінчила 

Катеринославську Маріїнську гімназію), Марія Калениківна Маскіна (з 1 

жовтня 1898 р., Санкт-Петербурзьке приватне училище Виноградова); Григорій 

Григорович Бурілович (з жовтня 1900 р.; Одеська духовна семінарія), він був 

ще й керівником церковного хору. З 1910 р. училищем завідував П.І. 

Волошинов. 

З 1920 р. училище перетворено на початкову школу. З 1 січня 1927 р. на її 

базі відкрито індустріально-технічну школу, яку в 1935 р. реорганізували в 

школу ФЗУ, а з січня 1941 – у школу ФЗН № 20 на 150 учнів. 

За час свого існування училище підготувало сотні слюсарів з ремонту 

паровозів і вагонів, телеграфістів, кондукторів [7]. 

З початку ХХ ст. в регіоні прискореними темпами почалась підготовка 

робітників для сільського господарства, включаючи навчання дорослого 

населення. Так, в 1903 р. Херсонське повітове земство прийняло рішення про 

відкриття класу ручної праці при Миколаївській 2-й земській школі (сучасний 

Широківський район) [8]. 

Значна частина молоді отримала ремісничі спеціальності шляхом 

індивідуального навчання у майстрів (учнівство). Земства на утримання учнів 

давали певні кошти. Так, на початку 1905 р. в Кривому Розі працювали 42 

коваля, 100 ткачів, 64 шевця, 39 кравців, 10 столярів, 7 шорників, 5 бондарів. 



Більшість з них мала учнів при своїх майстернях. Зокрема у с. Олександродарі 

(Рахманівка) працювало найбільше в повіті ткачів (250), які мали відмінну 

репутацію [9]. 

У 1908 р. відкрилось ремісниче відділення при Новобузькій земській 

школі, де готували столярів, шорників і кравців. Частину учнів складали жителі 

західних волостей Криворіжжя [10]. 

Відсталість агротехніки і низький рівень її знання серед більшості 

місцевих селян змусив земські органи форсувати роботу в напрямку освіти для 

дорослих. Так, Верхньодніпровське земство з 1909 р. почало створювати 

агрономічні дільниці. Зокрема на обладнання Веселотернівської було витрачено 

998,7 руб., 200 руб. на бібліотеку і 200 руб. на канцелярію. При агродільниці 

створено прокатну станцію, де за помірковану ціну можна було брати 

удосконалені механізми. В квітні 1911 р. ставилося питання про придбання 

мікроскопу для кращого навчання місцевих селян [11]. 

Катеринославське земство в квітні 1911 р. розглянуло проект 

сільськогосподарської школи «простого типу» для дорослих. Відмічалося, що 

багатий агрономічний досвід за останні 30 років не узагальнений. Головним 

завданням визнано розповсюдження сільськогосподарських знань серед 

дорослого населення. З цією метою вирішено створити курси для дорослих 

різної тривалості. Необхідною визнана організація шкіл і курсів при 

агрономічних станціях  [12]. 

Крім того, вирішено ввести посади інструкторів із садівництва, і закласти 

показові сади, створювати показові поля та ділянки для демонстрації повного 

господарства або його окремих прийомів відповідно [13]. 

З 1906 р. розпочато земельну реформу П. Столипіна, згідно з якою кожен 

бажаючий міг вийти із селянської громади на відруб або хутір. Кількість таких 

господарств щороку збільшувалась. Тому повітові земства вирішили створити в 

кожній волості показові хутори, бажано на базі вже існуючих, при згоді 

власників. Такі хутори були організовані у Веселотернівській і Лозуватській 

волостях. Земство асигнувало на це 1,5 тис. руб. [14]. 



В лютому 1914 р. на загальному сході селян Кривого Рогу було прийнято 

рішення: клопотатись перед Херсонським губернатором про дозвіл на відкриття 

ремісничого училища на честь 300-річчя династії Романових. Постановлено, що 

перший внесок буде становити 25 тис. крб., а всього громада виділить 100 тис. 

крб. [15]. Проте цей масштабний проект не був реалізований спочатку через 

тяганину із відведенням земельної ділянки, а потім – через війну. 

В період існування Центральної Ради, Української держави (Гетьманату) 

та Директорії через різні причини і, зокрема, відсутність коштів, намічені 

реформи в профтехосвіті не були здійснені [16]. 

Другий період (1920-1929) 

Здійснення українізації в 1920-х роках сприяло самостійній освітній 

політиці в рамках обмеженої «радянської незалежності» України. Згідно з 

угодою між Народними Комісаріатами освіти Росії та України, нижчою 

професійною освітою УСРР керувала виключно Укрголовпросвіта. 

В період «воєнного комунізму» праця розглядалась як обов'язкова 

державна служба, тож кадри гірників поповнювалися шляхом примусової 

мобілізації. Запровадження непу сприяло розв'язанню економічних проблем за 

рахунок раціоналізації виробництва, виходячи з принципів самоокупності та 

рентабельності. 

В період відродження басейну головним завданням стало забезпечення 

гірничого комплексу кваліфікованою робочою силою. Необхідно було 

розгорнути систему професійної освіти молоді, що закінчила початкову або 

семирічну школу через так звану мережу закладів ОПОРМОЛу, а дорослого 

населення – через ОПОР (Організація професійної освіти робітників). Була 

створена державна система ступенів кваліфікації: профшкола, технікум, 

інститут. Закінчення кожного з цих типів закладів означало отримання не 

певного рівня освіти, а «робітничої кваліфікації». Слід звернути увагу на ще 

одну особливість профтехосвіти в 1920-1929 роках – управління нею на місцях 

здійснювали шкільні ради. Пізніше, наприкінці 1920-х років, почали 

впроваджувати уніфікацію та централізацію, принципи «єдиноначалля» та 

одноманітності. 



На початку 1920 р. радянська влада втретє утвердилась в Україні. 

Кривбас лежав у руїнах. Відновлення гірничих підприємств стало пріоритетним 

завданням для центральних і місцевих органів влади. В період світової та 

громадянської воїн майже всі кваліфіковані робітники покинули свої 

підприємства через неодноразові мобілізації, голод, погані побутові умови 

тощо. Так, з 24 тис. робітників в 1913 р. у липні 1920 в басейні була 1021 особа 

[17]. Задача підготовки нових кадрів для гірничого сектору стала актуальною. 

В березні 1920 р. Криворізький повітовий відділ освіти спільно з 

повітовою радою селянських депутатів прийняли рішення про відкриття у 

великих селах ремісничих училищ [18]. Проте ця ухвала не могла реалізуватись 

в умовах господарчої розрухи. Активізації роботи сприяв декрет Раднаркому 

УСРР «Про учбову професійно-технічну повинність», якій підлягали робітники 

промисловості від 18 до 40 років [19]. 

В березні 1921 р. проведено облік неповнолітніх (до 16 р.), що працювали 

на виробництві. Таких у Кривому Розі було виявлено 280 осіб [20]. У квітні 

1921 року почали підготовку до організації технікуму з трьома відділами і до 

відкриття на недіючих рудниках короткотермінових вечірніх і денних курсів. 

Планувалися вечірні і денні школи-курси для робітників, зайнятих на 

виробництві, адміністративно-промислові курси управлінського персоналу, 

школи заводського учнівства для робітників-підлітків [21]. 

Соціально-економічні умови того часу не дозволяли повністю реалізувати 

намічені задуми, але дещо вдалося зробити. Так, згідно зі звітом міськради про 

діяльність із січня по вересень 1921 року, на рудниках Колачевського (потім ім. 

Леніна), Шмаковського (потім ім. К. Лібкнехта), «Фермієр» (потім ім. Шварца) 

і Галковського (потім ім. Артема) було відкрито профтехкурси з гірничим, 

механічним та електромеханічним відділеннями. Вони повинні були дати 

рудникам робітників високої кваліфікації. Курси прослухало 130 чоловіків. 

З метою подальшого розвитку профобру повітовий відділ освіти розробив 

програму навчання і кошторис для відкриття двох профтехнічних шкіл з 

відділеннями: гірничим, механічним та електромеханічним й одного технікуму 

для тих, хто закінчив семирічку [22]. 



В с. Олександродарі (сел. Рахманівка) 10 червня 1921 було відкрито 

школу чоботарів та кравців для селянських дітей [23]. 

В 1922 та 1923 роках, у зв'язку зі зменшенням виробничої програми для 

Кривбасу, система шкіл профосвіти розвивалася повільно. Тільки у вересні 

1922 р. на руднику ім. Жовтневої революції було відкрито першу школу 

фабрично-заводського учнівства з інтернатом при ній. Перший набір склав 30 

осіб. Заклад відкрито на кошти профспілок. Чотирирічна програма була 

розрахована на підготовку «висококваліфікованих, культурних і політично 

зрілих робітників». Діяло три відділення: гірниче, механічне та 

електромеханічне [24]. 

На Всеукраїнській нараді з питань профосвіти молоді (8 грудня 1922 р., 

Харків) прийнято резолюцію про впровадження обов'язкового навчання 

підлітків з 14 до 18 років у школах робітничої молоді, де вони будуть 

опановувати гірничі спеціальності [25]. 

Місцевим органам влади і керівництву Південнорудного тресту на 

початку 1923 р. вдалось призупинити дію рішення РНГ УСРР про скорочення 

кількості учнів школи ФЗУ на Жовтневому руднику і зберегти їм виплату 

стипендій (зарплати), задіявши на виробництві [26]. 8 травня 1923 р. 

губернський відділ Всесоюзної спілки гірників дозволив учням фабзаучу 

дотерміново здавати екзамени, по закінченню курсу навчання надавати 

дворічне стажування на виробництві з фіксованою зарплатою. Вони повинні 

звільнятись від випробувального терміну при прийомі на роботу [27]. 

З 16 серпня 1923 р. почало діяти розпорядження Уповноваженого 

наркомату праці УРНГ і Наркомату освіти про включення робітничої молоді, 

якій не виповнилося 18 років до закінчення навчання, у відсоток по броні місць 

для підлітків [28]. 

В кінці 1924 р. почала функціонувати школа ФЗУ на руднику ім. Артема 

[29]. 

В 1923 р. кількість працюючих підлітків складала 102 (на 4 квітня), що 

дорівнювало 4% від загальної кількості робітників [30]. 



27 листопада 1923 р. відділ економіки УРНГ направив керівництву ПРТ 

листа з рекомендаціями щодо покращення роботи системи фабзаучу. Зокрема 

голову ПРТ введено в шкільну раду, почали заслуховувати доповіді завідуючих 

шкіл на засіданні дирекції ПРТ, інженери і техніки були залучені як викладачі 

шкіл, відпущено матеріали на обладнання слюсарної майстерні, робочий день 

для слухачів скорочено на дві години. З грудня ПРТ почав брати участь у 

нарадах з біржою праці з питань розміщення безробітних підлітків на 

виробництві. Виділено спеціальні фонди для оплати їхньої праці [31]. 

З середини 1923 р. випускники фабзаучів отримали право за особистою 

заявою вимагати підвищення розряду, для чого робився дотерміновий іспит. 

Якщо підлітки залучались до чорних робіт, то оплату вони отримували як 

дорослий чорноробочий. За юнаками, які знаходилися на профкурсах, 

зберігався середній заробіток [32]. 

В кінці 1923 р. в Криворізькому окрузі існувало три 

сільськогосподарсько-промислових школи, де навчалося 120 хлопців і 32 

дівчини, викладачів 17, серед них 2 жінки. Закінчили школу 16 осіб. Жовтнева 

(Криворізька) профшкола нарахувала 100 хлопців і 12 дівчат. Випуску не було 

[33]. 

В липні 1924 р. було оголошено про початок реорганізації мережі шкіл 

профтехосвіти та укріплення матеріальної бази шкіл робітничої молоді [34]. 

В кінці 1923-1924 господарчого року (жовтень 1924) знову виникла 

загроза скорочення кількості учнів Жовтневої школи. Завдяки енергійним діям 

завідуючого школою В.Гладишева це рішення було скасовано. При цьому 

добилися звільнення учнів у віці до 16 років від роботи на виробництві, 

виплачуючи їм стипендію за ставкою першого розряду 17-ти розрядної сітки. 

Учнів від 16 до 18 років можливо було задіяти на виробництві до 4-х годин, 

здійснюючи оплату за їх розрядом [35]. 

У листопаді 1924 р. керівництво Жовтневої профшколи звернулося до 

дирекції ПРТ з проханням розширення будівлі ФЗУ. Також було відкрито друге 

відділення на першому курсі, куди набрано 35 осіб. Збільшено кількість 

викладачів (1,5 ставки) [36]. 



З січня 1925 р. фінансування шкіл фабзаучу перейшло до ПРТ. З цією 

метою, зокрема, введено нарахування в 1% на зарплату робітників і службовців 

[37]. В той же час розширено шкільну раду Жовтневого фабзаучу: введено 

представників спілки гірників, комсомолу, рудоуправління і старост груп трьох 

відділень [38]. Так, у травні 1925 р. тут нараховувалося 132 учні, 9 викладачів, 7 

спеціалістів, 1 службовець, 3 керівника практичних робіт. Школа розробила 

методику праці лопатника, що на 10% підвищило її продуктивність. Проте у 

будівлі фабзауча розташовувалися ще 3 школи. Затримувався перехід 

викладання на більш передові методи через відсутність кабінетів. Навчання 

було без наглядності. Не було потрібних меблів. Лавки, що знаходились у 

класах, були розраховані на школярів молодшого віку, тому траплялися 

випадки викривлення хребта. Не було приміщень для лабораторії 

(розташовувалась у шафі). П'ятдесят відсотків учнів знаходились на гірничому 

відділені, по 25 на механічному і електричному [39]. 

На рудниках кадри готували через індивідуальне учнівство – до 

досвідчених майстрів прикріпляли учнів. Під їх курівництвом вони проходили 

курс навчання і набували необхідних навичок. Потім здавали екзамени (проба), 

і відповідна комісія присвоювала певну кваліфікацію. В квітні-травні 1925 р. 

відбувся один з таких масових випусків. Для підвищення кваліфікації гірників 

відкривались спеціальні курси. Так, у квітні 1925 р. на Жовтневому руднику 

працювали курси, де свій освітній рівень і кваліфікацію підвищили 50 гірників. 

На руднику ім. Артема діяли курси десятників. Подібні курси були організовані 

для рахівників і будівельників [40]. 

В травні 1925 р. Криворізький окрвиконком прийняв рішення залишити 

педкурси (організовані в 1924 р. ) в Кривому Розі, а торгівельно-промислову 

школу перевести на Ярмаркову площу в зруйновану школу, яку повинні 

відремонтувати батьки учнів [41]. 

22 червня 1925 р. відбувся випуск четвертого курсу Жовтневого 

фабзаучу: 8 осіб отримали кваліфікацію гірничих робітників, 10 – 

електрослюсарів, 10 – механіків, 2 – слюсарів [42]. 



На початку вересня в Харкові відбулася нарада з питань розвитку 

гірничої освіти. Від Криворіжжя в ній взяли участь 6 осіб на чолі із завідуючим 

Жовтневим гірпромучем Всеволодом Жигаловським. Розглядалися питання 

організації курсів для дорослих робітників на шахтах; про оплату шкіл 

гірничого учнівства для робітників; про роль господарчих органів у гірничій 

освіті робітників. Центральна комісія в справі підготовки кваліфікованої 

робочої сили прийняла постанову про передання шкіл фабрично-заводського 

учнівства на утримання господарчих органів [43]. 

Не зважаючи на труднощі, мережа шкіл поступово розширювалась. У 

1925-26 навчальному році в басейні діяло 3 школи гірпромучу з 212 слухачами, 

з них одна на Нікопольщині (70 осіб). У Жовтневій школі навчалось 107 осіб, в 

Артемівській – 35. З 212 чоловік на гірничому відділені навчалось 82, на 

електромеханічному – 130. Того ж року Жовтнева школа впустила 22 фахівців 

(11 гірників, 4 механіки, 7 електромеханіків). Із них 11 чоловік залишились 

працювати на руднику, 5 – вступили до технікуму, 1 – на робфак і 5 – 

залишилися без роботи. 

Крім того, діяли два курси підвищення кваліфікації: на Жовтневому 

руднику – 35 слухачів, на Артемівському – 38. 

На профосвіту протягом 1925-26 навчального року з бюджету було 

відпущено 88519 карбованців [44]. 

Всього в окрузі на кінець 1926 року існувало 8 профшкіл, де навчалось 

665 осіб, з них у трьох школах ФЗУ – 220, у чотирьох кустарно-промислових 

школах – 240, в індустріальній профшколі – 195 [45]. 

Крім спеціалізованих гірничих шкіл було створено Криворізьку торгово-

промислову профшколу (з 1 вересня 1924 року) [46]. 

У вересні 1925 року в місті відкрито гірничопромислову школу і річні 

курси підготовки до вищих навчальних закладів [47]. З 1 жовтня 1925 року 

почала діяти медична профшкола і сільськогосподарська єврейська в с. Інгульці 

[48]. 

На початку 1926 р. керівництво міської торгівельно-промислової школи 

оголосило, що на навчання будуть прийматися тільки діти членів товариства 



сприяння комерційній освіті. Це було викликано тим, що з більш як сотні учнів 

третина не могла оплачувати навчання [49]. 

У лютому УЕН запропонувала ПРТ прийняти на навчання на рудники 

тресту 80 переростків від 17 до 19 років [50]. 

З 1926 року за узгодженням з Наркомосвітою на Криворіжжі було 

започатковано 13 сільських зимових шкіл-курсів, що знаходилися при 

сільськогосподарських школах або в райцентрах [51]. 

В кінці березня оголошено конкурс на кращу школу гірпрому – перша 

премія 5 тис. крб.; друга – 2 тис., третя – 1 тис. [52]. 

8 червня повідомлено, що до початку нового навчального року в окрузі 

планувалось відкрити дві (єврейську і німецьку) сільськогосподарські  

профшколи і школу тваринництва у Софіївському районі. В Кривому Розі буде 

відкрито гірничу профшколу і річні курси по підготовці до вступу у вузи [53]. В 

середині червня Всеукраїнська РНГ направила ПРТ листа про необхідність 

прийняття заходів щодо влаштування всіх випускників шкіл фабзавучнівства на 

підприємствах [54]. 

На середину 1926 року в Криворізькому окрузі діяли: 1 індустріальна 

профшкола, де навчалось 195 осіб; 3 школи ФЗУ – 220 осіб; 4 промислово-

кустарні школи – 240 осіб [55]. 

На початку вересня в торгівельно-промисловій школі навчалося 235 

учнів, з них із сімей робітників – 27, службовців – 105, селян – 63 [56]. Всього 

на той час у Криворізькому окрузі працювало 23 учбових заклади: 6 профшкіл, 

4 профкустарних школи, 4 гірпромуча, 3 ВУЗи, 6 курсів кравців  [57]. 

На початку вересня 1926 року почав діяти гірпромуч на руднику ім. 

Леніна, де навчалося 35 дітей гірників і вихованців місцевої дитячої колонії 

[58]. Через місяць розпочався прийом до нової школи гірпромучу на руднику 

ім. Дзержинського, і розширено три вже існуючі. Для осіб, що закінчили 

семирічку, встановлено курс навчання 2,5 роки. Ці школи готували штейгерів, 

маркшейдерів та інших спеціалістів [59]. Всього в трьох школах гірпромучу 

навчалось 220 учнів. 



Цікаво, що з 177 учнів гірничих шкіл, які пройшли медичний огляд з 

початку навчального року, 60 було визнано хворими (на початок листопада) 

[60]. 

В 1926-27 навчальному році в школах гірпромучу займались 353 учні, на 

курсах підвищення кваліфікації – 204 особи [61]. 

На 1 січня 1927 року в Криворізькому окрузі нараховувалася 21 

установа профосвіти, де навчалося 1478 осіб (924 чоловіки та 554 жінки). 

Технікумів було 3, профшкіл – 9, шкіл ФЗУ – 4, короткотермінових 

курсів – 4. 

Характеристику і чисельність профшкіл Кривого Рогу за 1925 – початок 

1927 року наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Місце 

знаходження  

Дата 

відкриття 

Тип установи Вид освіти Кількість учнів 

Чол. Жін. Разом 

Кривий Ріг 01.01.1927 профшкола соц.-економіч. 81 131 215 

Кривий Ріг 01.12.1925 профшкола соц.-економіч. 79 123 202 

Кривий Ріг 01.01.1927 проф.-

кустарна 

кравецька 

майстерня 

кустарів - 42 42 

Кривий Ріг 01.12.1925. 2 школи  - 64 64 

Веселі Терни 01.01.1927 профшкола сільськогосп. 49 18 67 

Веселі Терни 01.12.1925 профшкола сільськогосп. 41 22 66 

Ст. Долгінцево 01.01.1927 школа індустріально-

технічна 

17 3 20 

Ст. 

Долгінцево* 

01.12.1925. школа  - - - 

Кривий Ріг 01.01.1927 школа 

фабзауча 

(гірпромуч) 

індустріально-

технічна 

42 - 42 

Кривий Ріг* 01.12.1925   - - - 

РУ ім. Артема 01.01.1927 школа 

фабзауча 

(гірпромуч) 

індустріально-

технічна 

29 5 34 

РУ ім. Артема 01.10.1925 школа 

фабзауча 

(гірпромуч) 

індустріально-

технічна 

35 - 35 

Вечірній Кут 

(Жовтневий) 

01.01.1927 школа 

фабзауча 

(гірпромуч) 

індустріально-

технічна 

29 4 33 



Вечірній Кут 

(Жовтневий) 

01.12.1925 школа 

фабзауча 

(гірпромуч) 

індустріально-

технічна 

115 27 142 

Кривий Ріг 01.01.1927. профкурси 

коротко- 

термінові 

будівельників 32 - 32 

Кривий Ріг 01.12.1925. профкурси 

коротко- 

термінові 

будівельників 32 - 32 

Кривий Ріг 01.01.1927 профкурси 

коротко- 

термінові 

кооператорів 31 13 34 

Кривий Ріг 01.01.1927. профкурси 

коротко- 

термінові 

статистичні 16 14 30 

Кривий Ріг 01.01.1927. профкурси 

коротко- 

термінові 

українізації 5 12 17 

Кривий Ріг 01.12.1925.  - - - - 

*Так у документі 

(Таблицю складено за даними збірника «Криворізьке окружне 

статистичне Бюро. Статистична хроніка 1.06.27 р.») 

Серед головних напрямів діяльності у 1927 році слід назвати: а) відкриття 

в січні 6-місячних курсів гірничої справи (75 чоловік) [62]; б) організація 

конференції для учнів міських профшкіл (січень) за підсумками навчання в 

1926 р. [63]; в) відкриття перших у Кривому Розі курсів машинопису з 20 січня 

[64]; г) проведення в кінці місяця окружної конференції для учнів профшкіл з 

питань навчання в 1927 р. [65]. 

19 березня міськрада провела перший урочистий випуск слухачів 

Криворізької соціально-економічної профшколи (73 рахівників і статистів) [66]. 

На початку серпня відділ освіти розробив план реорганізації мережі 

соціально-економічних профшкіл. Суть її зводилася до зміцнення навчальної 

бази за рахунок залучення коштів кооперативних і торгівельно-промислових 

організацій [67]. Намічалось на основі Жовтневого гірпромучу відкрити 

районний, який обслуговуватиме весь Кривбас [68]. Незабаром, у кінці серпня, 

було ухвалено рішення про реорганізацію Криворізької торгово-промислової 

школи у кооперативно-промислову, щоб допустити до навчання селян [69]. З 



метою розвитку мережі профшкіл окружний виконком збільшив асигнування 

на профосвіту з 2,1%, що були в 1925-26 навчальному році, до 8,7% у 1926-27 

році, а також відкрити єврейську інтегральну школу і гірничу профшколу в 

Кривому Розі. Фонд стипендій пропонувалось підвищити на 57% проти 1926 

року [70]. У вересні в Ямчитській (Жовтневій) сільськогосподарській школі 

запрацювало друге відділення скотарства [71]. 

Загалом в окрузі планувалось відкрити до 40 шкіл «кооперативної 

грамоти» і 30 – крою та шиття, де навчалось би до тисячі осіб [72]. 

З інших цікавих подій 1927 р. слід відмітити першу виставку робіт учнів 

гірпромучу рудника ім. Леніна, яка відкрилась 3 липня [73]. Тоді ж почали 

діяти платні підготовчі курси для випускників семирічок для підготовки до 

вступу в профшколи [74]. 26 серпня «Червоний гірник» повідомив, що торгово-

промислова школа буде розділятися на 4 «паралельних» соціально-економічних 

школи, які частково будуть взяті на бюджетне утримання [75]. Всього сума, 

виділена на стипендії для профшкол в 1927 р., збільшилась на 57% порівняно з 

минулим роком [76]. 

Через велику потребу в працівниках з обліку з 1 вересня було відкрито 

курси рахівників-бухгалтерів при торгівельно-промисловій школі [77]. 9 

листопада в окрвиконкомі відбулася організаційна нарада щодо створення 

кооперативної школи [78]. 

В 1927/28 навчальному році школи гірпромучу діяли на руднику 

«Жовтневому», ім. Леніна та в Нікополі. Зменшення кількості цих шкіл з 

чотирьох до трьох пояснюється злиттям «Жовтневої» та ім. Артема. В цих 

закладах в 1925/26 році навчалось 236 осіб, а в 1926/27 навчальному році – 223. 

На 6-місячних курсах підвищення кваліфікації – 145 і 245 відповідно, на курсах 

індивідуального і бригадного учнівства – 335 і 358 слухачів. Розподіл броні по 

видах підготовки: гірпромуч – 284, бригадна – 102, індивідуальна – 228; разом 

614 чоловік. Загальна сума витрат на профтехнавчання становила 164972 крб., з 

них на гірпромуч – 100657. Вартість навчання одного учня протягом року 

складала 295 крб. проти 270 за кошторисом [79]. 



Кількісний і соціально-національний склад учнів Криворізьких профшкіл 

за 1926 – 1928 роки наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 
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1926/27 26 330 69 109 93 - 59 186 44 97 3 

1927/28 29 130 86 84 72 48 25 224 24 50 12 

1928/29 35 338 92 128 67 41 10 263 16 50 9 
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1927 р. – грудень 1928 р./ 

Швидке розгортання мережі шкіл профтехосвіти при слабкій 

матеріальній базі породило велику кількість негараздів, які з часом посилились. 

Так, у лютому 1928 р. зроблено інспекторську перевірку шкіл гірпромучу 

Ленінського і Жовтневого рудників. Виявлено важкі умови життя учнів, 

антисанітарію, що призводило до їх втеч [80]. Курси підвищення кваліфікації 

учнівської молоді (індивідуальне навчання) на руднику ім. Леніна прийшли в 

занепад [81]. Учні Артемівського гірпромучу працювали в розвідкових 

квершлагах у напівтемряві, спецодяг їм не видавався, зарплата затримувалась 

[82]. Багато випускників семирічок не могли попасти до профшкіл через малу 

кількість місць [83]. На деяких курсах з підготовки до вступу у профшколи 

виявлено фінансові зловживання [84]. 

На початку травня органи освіти знову розглянули питання створення 

єдиної районної школи гірпромучу для всього басейну. Перевагою була 

можливість охопити всю броню в одній школі, що дозволило б ефективніше 

готувати кваліфіковану робочу силу, ліквідувати паралелізм у підготовці учнів, 

організувати навчальні гірничі розробки. Місцем для концентрованої школи 

пропонувався рудник ім. Фрунзе, який на той час не мав великого значення. 

Виробничий план могли виконувати учні об'єднаної школи [85]. В липні 

вирішили надати 65% місць у школах гірпромучу дітям гірників, 25% – дітям з 



будинку підлітків, 8% – членам інших профспілок і 2% – дітям спеціалістів і 

службовців [86]. 

Згодом при біржі праці була створена комісія для відбору молоді до шкіл 

горпромучу [87]. 

На початку жовтня 1928 р. відбулися наради по лінії профспілок і відділу 

народної освіти Криворізького округу з питань розгортання профосвіти на 

1928-29 навчальний рік [88]. Створено відповідну комісію для вироблення 

пропозицій. Комісія рекомендувала: 1) розширити мережу профустанов на 6 

нових одиниць (2 учбово-ремонтні майстерні, робфак і нове відділення на 

Жовтневому руднику, 2 сільськогосподарські профшколи); б) збільшити 

асигнування з окружного бюджету на 30% (з 146882 крб. в 1927/28 р. до 217270 

крб. в 1928/29 навчальному році). Взяти на повне утримання 2 сільгоспшколи і 

на 50% 2 кооперативно-промислові школи, які були на самоокупності; в) 

стипендіальний фонд збільшити з 23,7 тис. крб. до 30,0 тис. крб., підняти 

коефіцієнт забезпечення бідноти до 32% проти 20% в минулому році. 

Збільшити відсоток вихідців із села з 37,9 до 46,7 (з них 36% батраків і 

незаможників). Вважали за доцільне перевести робфак до Кривого Рогу [89]. 

В кінці 1928 р. в школах гірпромучу навчалась 401 особа [90]. 

У травні 1929 р. система профосвіти Криворізького округу включала 16 

шкіл, з них 4 сільськогосподарських та 2 індустріально-технічних. В 1928-29 

навчальному році збільшено асигнування на розширення штатів у зв'язку з 

введенням нових курсів (27 вчителів і інструкторів). При складанні бюджету 

виділено 108 тис. крб. для зміцнення та розширення господарчо-виробничої 

частини шкіл. На території округу, крім перелічених, діяв робітничий 

факультет на кошти відділу політосвіти, 3 технікуми на державному бюджеті, 4 

школи гірпромучу на утриманні ПРТ та 6 міських будівельних курсів. Мережа 

профшкіл майже повністю задовольнила потреби округу, але стан шкільних 

приміщень був поганий, з їх загальної кількості 78 придатними для навчання і 

роботи вважались лише 24 (35%). Ремонт проводився не своєчасно [91]. 

В червні 1929 р. встановлено плату за іспити в школах профтехосвіти 

[92]. В липні оголошено, що гірничі профшколи у вересні будуть переведені з 



трирічного на чотирирічний термін навчання. Планували видавати атестати 

гірничих техніків [93]. У Жовтневій профшколі на першому курсі залишено 

повторно 12 учнів (39%), переведено 5 (14%); на другому – залишено 13 (18%), 

переведено 2 (7,4%). Всього на повторний курс залишили 31 учня [94]. 

Важка ситуація склалась у двох кооперативних школах. Профспілки не 

внесли обіцяних 50% коштів, з 35 тис. зібрано тільки 5 [95]. У липні Ленінська 

профшкола випустила 21 фахівця: 9 свердліїв, 4 слюсарів, 2 зарядників, 3 

токарів і 3 електриків [96]. 

11 вересня 1929 р ЦВК РНК СРСР прийняв постанову «Про встановлення 

єдиної системи індустріально-технічної освіти». Розпочалося запровадження 

уніфікованої системи профосвіти. Період існування української системи нижчої 

профосвіти закінчився. 

Третій період (1929-1940) 

В кінці листопада 1929 р. окружна рада профспілок провела нараду з 

питань розширення мережі профтехосвіти і впровадження нових правил 

навчання [97]. 

Підготовку робочих кадрів передано у підпорядкування галузевих 

Народних комісаріатів. Цей процес завершився на початку 1930 року. 

Офіційною причиною такого рішення визнали появу нових професій, 

електрифікацію, автоматизацію та механізацію виробництва. Але сучасні 

історики вважають, що підпорядкування підготовки кадрів було обумовлено 

«підхльостуванням» індустріалізації, розгортанням боротьби з «буржуазними 

спеціалістами», запровадженням безперервного робочого тижня та 

збільшенням кількості змін на промислових підприємствах. 

Збільшення обсягів великого капітального будівництва в Кривбасі 

призвело до відкриття вечірніх курсів підвищення кваліфікації будівельників в 

рамках популярної на той час програми «підприємство – школа» [98]. 

Суттєвою ознакою змісту навчання в 1929-1940 рр. стає недооцінка 

загальноосвітньої підготовки. Наркомат освіти був практично усунутий від 

виконання своїх функцій, а програму навчання в закладах нижчої професійної 

освіти визначали галузеві наркомати. Таким чином здійснювалась 



вузькопрофесійна підготовка фахівців для певної галузі господарства, що не 

давало можливості перерозподіляти їх в межах народногосподарського 

комплексу. Зацікавленість Наркомату важкої промисловості в поновленні груп 

техніків та інспекторів призвела до реорганізації гірничотехнічної школи, яка з 

1 вересня 1929 року перейшла з трирічного на чотирирічний курс навчання 

[99]. 

В зв'язку із формуванням промислового будівництва, в січні 1930 р. 

пройшли додаткові набори для шкіл гірпромучу [100]. Січневий набір 

індустріалізації по Криворізькому округу планувався в кількості 230 осіб, було 

набрано близько 200, з них до шкіл ФЗУ – 90. Травневий набір до гірничих 

шкіл ПРТ складав 180 осіб, а до шкіл місцевої промисловості – 70 [101]. 

У червні 1930 року було організовано школу ФЗУ на Криворізькому 

цегельному заводі [102]. На початку липня секція РСІ міськради розпочала 

перевірку рівня підготовки майстрів та викладачів шкіл профнавчання та 

дотримання «класового підбору підлітків» [103]. У вересні в Кривому Розі 

діяли дві школи гірпромучу, дві школи ФЗУ і розпочалась організація 11 так 

званих «шкіл учнівства масових професій» (ШУМП) з гірничої справи на всіх 

великих рудниках. В системі гірпромучу за планом 1930 року повинні 

навчатись до тисячі осіб, у школах ФЗУ – 40, у ШУМПах – 1,4 тисячі [104]. В 

середині вересня в Кривому Розі було також відкрито школу кооперативного 

учнівства з трирічним терміном навчання [105]. 

В районній «Жовтневій» школі гірпрофобучу навчалося до 750 учнів – 

гірників і близько 300 електромеханіків. Щоб пропустити таку масу людей 

через невелику їдальню, необхідно було 4-5 годин [106]. Також не вистачало 

постільних речей, приміщення освітлювалися свічками. Міськрада вжила 

рішучих заходів для виправлення стану, зокрема, для нормалізації харчування 

[107]. 

На початку 1930-х років розпочались масові кампанії по створенню 

курсів підвищення кваліфікації. Вони організовувались на кожному руднику. 

Кількість слухачів коливалась від 30 до 70 осіб, навчались, головним чином, 

десятники. Але через погану організацію результативність курсів була низькою 



[108]. В квітні за допомогою міськради на руднику ім. Дзержинського було 

відкрито першу в місті школу «Кустпромобучу» з обробки деревини [109]. 

Розширено набір учнів у шахту-школу ФЗУ (рудник ім. Фрунзе) до 300 чоловік 

[110]. Цей заклад постійно не виконував план з видобутку руди (ІV кв. 1930 р. – 

65,8%; І кв. 1931 р. – 68,6%), продуктивність праці складала 71%, собівартість 1 

тонни руди – 6,15 крб. (замість 4,8 крб.), механізми були завантажені на 33%, 

прогули становили 7% робочого часу. Навчальна частина шахти-школи в травні 

1931 року ще знаходилась у стані організації; успішність складала 75%, 

пропуски занять – 9% На 587 учнів припадав 21 викладач [111]. Такий 

непривабливий стан міг поставити під загрозу якість підготовки спеціалістів. 

Керівництву шахти і школи висунули ряд категоричних вимог, які в значній 

мірі були виконані й ситуація суттєво поліпшилась. 

На кінець 1930 р. в Кривому Розі нараховувалося 9 установ профосвіти, 

де працювали 77 викладачів і навчались 877 учнів [112]. 

З серпня 1930 р. набув поширення метод «швидкісної підготовки 

кваліфікованих робітників» – тобто бригадне навчання. На підприємствах 

почали створювати навчальні цехи, профтехнічні курси. Всі способи 

рекомендувалось негайно застосовувати на підприємствах [113]. В листопаді, 

згідно з постановою ЦК ВКП(б), потрібно було в дводекадний термін 

розробити план підготовки робочої сили на 1931 р. для підприємств, що 

працювали, і для тих, які будувались [114]. 

В квітні 1931 р. розпочала роботу Криворізька міжартільна школа 

«Кустрпромуч» [115]. Перевірка роботи шкіл гірпромучу і курсів підвищення 

кваліфікації, проведена в квітні, виявила низьку якість навчання [116]. Так, на 

руднику ім. Артема курси підвищення кваліфікації десятників ніхто не 

відвідував через погану організацію освіти. Прийшли також у занепад курси 

підвищення кваліфікації робітників. На Пролетарському руднику на курсах 

десятників з 30 залишилось 18. З 40 робітників на курсах свердліїв екзамени 

здали 26; курси слюсарів відвідувало 25 осіб з 40; з 37 слухачів курсів 

скреперистів екзамени здали тільки 15. На руднику МОДР з 30 підготували 

тільки 20 десятників. На Жовтневому руднику з 70 десятників, які записались 



на 6-місячні курси, заняття відвідували тільки 30 [117]. Коли на Жовтневому 

руднику перевірили рівень знань у 169 десятників, то вияснилось, що лише 3 

можуть працювати на посадах, 97,5% могли залишитись за умови, якщо 

підвищать кваліфікацію на курсах. 

В районній (Жовтневій) школі гірпромучу на початку травня навчалось 

близько 1 тис. учнів. Їх виробнича практика була організована вкрай погано 

[118]. 

У вересні 1931 року створено школи ФЗУ будматеріалів і громадського 

харчування [119]. 

На початку січня 1932 р. в Кривому Розі відбулась районна конференція 

викладачів шкіл ФЗУ, гірпромучів, ШУМПів, радгоспучів та кустпромучів. 

Обговорювалися підсумки роботи Всеукраїнської конференції шкіл 

профтехосвіти і заходи для покращення навчання [120]. 

У вересні керівника шахти-школи (рудник ім. Фрунзе) І.І.Чуба змінив 

П.К. Буханецький [121]. Того ж місяця (19 вересня) у міськпарткомі відбулася 

нарада, де констатувався зрив будівництва шкіл гірпромучу і ШУМПів на 

рудниках ім. Дзержинського, ім. Чубаря та «Правда» – всього на 3 тис. учнів 

[122]. 

В кінці року (28 грудня) міський партійний комітет прийняв рішення про 

переведення до Дніпропетровська школи «Кустпромучу» [123]. 

Під час голоду 1932-1933 років відкриття нових і розширення діючих 

профшкіл уповільнилися в зв'язку з відсутністю коштів. У вересні 1932 року 

розпочала набір учнів школа ФЗУ комунального господарства міста, яка 

розташувалась на вулиці Глинки [124]. 

Для поліпшення продовольчого постачання викладачів та учнів шкіл 

міськрада ухвалила ряд рішень про їх віднесення до першого списку [125]. Для 

зміцнення фінансового стану школі ФЗУ «Криворіжбуду» дозволили брати в 

ремонт трактори, двигуни і сільгоспреманент [126]. В цей час всі школи 

переживали великі труднощі. Наприклад, районна школа гірпромучу на 

Жовтневому руднику з 15 тисяч необхідних підручників отримала тільки 400 

примірників, ремонт приміщень не було зроблено, гроші на наочні приладдя 



збиралися з батьків [127]. Не було також відремонтовано приміщення 

Артемівського гірпромучу. 

На початку 1932 р. Криворізький міськпартком обговорив питання «Про 

опанування технікою». Ухвалене рішення передбачало ряд заходів для 

широкого розгортання виробничо-технічної пропаганди. Зокрема з 15 січня по 

15 лютого проводили місячник огляду технічної пропаганди. Керівників 

підприємств зобов'язали оформити сектори технічної пропаганди, 

укомплектувавши їх кваліфікованими працівниками, а також створити 

товариства «Техніка – масам» Раз на декаду необхідно було проводити день 

масової технічної пропаганди, забезпечити роботу гуртків з вивчення питань 

техніки і виробництва. На кожному руднику виділялись технічні пропагандисти 

(техпропи). Для керівництва лекційною роботою було створено центральне 

бюро технічної пропаганди. В басейні  відкрито 6 технічних станцій з 

бібліотеками технічної літератури. Базовим в технічній пропаганді став рудник 

ім. Дзержинського. 

У вересні 1932 р. завершилося створення осередків товариства «За 

опанування технікою» (ЗОТ). На рудниках діяли його осередки, які об’єднували 

раціоналізаторів, передовиків та ентузіастів технічного прогресу. Так, на 

руднику ім. Дзержинського діяло три таких осередки, що об'єднували 48 

новаторів виробництва. 

На початку 1933 р. мережею технічних гуртків за кваліфікаціями було 

охоплено близько 6 тис. гірників. З них: скреперистів – 467, будівельників – 

465, прохідників – 221, зарядників – 51, кріпильників – 59, класифікаторів руди 

– 774, з техніки безпеки – 3010 та ін. [128] 

В середині 1933 р. стан школи-рудника ім. Фрунзе залишався 

незадовільним. Учнівські забої знаходилися в поганому стані – в них не 

прокладені рейки, і руду приходилося відкидати на 8-9 метрів. Не вистачало 

перфораторів і свердел, всі учні, включаючи і тих, хто перевиконував норму, 

отримували по 70 крб. [129]. 



Артемівський гірпромуч не відремонтовано до початку нового навчального 

року. Планувалось навчати до 300 учнів, а гуртожитку не було. Завідуючий 

школою Гречка не склав навчальних планів [130]. 

З 1 вересня 1933 року розпочала роботу профшкола на руднику ім. 

Шварца («Жовта Річка»). З вересня міськрада організувала змагання на кращу 

профшколу під назвою «всерайонна жовтнева естафета» [131]. 20 вересня 

пройшов пленум міськметодкому, де розглядались питання поліпшення 

харчування та постачання профшкіл району [132]. 

В постанові «Про Криворізький рудний басейн» (липень 1933 р.) ЦК 

КП(б)У зобов'язав трест «Руда» в декадний термін склали план підготовки і 

перепідготовки кваліфікованої робочої сили, особливо з таких спеціальностей, 

як скреперисти, машиністи, механіки, електрики та інші з тим, щоб повністю 

забезпечити обслуговування всіх машин і механізмів [134]. 

З початку 1934 р. школа ФЗУ «Криворіжбуду» (на Гданцівці) розширила 

прийом і ввела нові спеціальності, необхідні для виробництва. Тепер на 

спеціальності: електрослюсар, слюсар-ремонтник, токар, черговий домни, 

машиніст підйомного крану та інші запрошували осіб з освітою не менше семи 

класів [135]. 

Школа ФЗУ при депо ст. Довгинцево також перейшло на прийом з 

освітою в обсязі семирічки. При цьому термін навчання на слюсаря-

паровозника і слюсаря-вагонника знижено до одного року. Брались молоді 

люди віком 15-18 років після відповідних іспитів [136]. З вересня 1934 р. 

розпочала діяльність Криворізька школа комбайнерів (ст. Пічугіне) [137]. З 

листопада 1934 р. запрацювали курси обліку всесоюзного об'єднання 

«Союзоргоблік». Тут за плату протягом 4 місяців готували рахівників, а за 6 

місяців – бухгалтерів [138]. 

У вересні проведено міський конкурс серед профтехшкіл на кращу 

підготовку до нового навчального року [139]. Конкурс показав, наприклад, що 

школа ФЗУ Червоногвардійського рудника набрала тільки 125 учнів, а 

недобрала 50. Керівництво рудника не допомагало школі в роботі [140]. 



Проте стан профтехосвіти в Кривбасі продовжував залишатись 

напруженим. На шахти прийшла нова техніка, яка використовувалась 

неефективно через низький технічний рівень робітників. На це однозначно 

вказує резолюція четвертої партійної конференції на доповідь тресту «Руда». 

Конференція зобов'язала робітників, які працювали на складних механізмах, 

протягом кварталу пропустити через курси опанування техмінімуму. 

Робітникам, які не пройшли спеціальної підготовки і не мали відповідних 

свідоцтв, працювати на машинах було заборонено. Трест «Руда» з 1 лютого мав 

організувати спеціальні курси для висококваліфікованих робітників із 

звільненням останніх від роботи (електромонтери, машиністи компресорів, 

підйомників, електровозів тощо) [141]. 

В 1935 р. школа ФЗУ при ст. Довгинцево почала готувати тільки 

слюсарів-паровозників (1 рік), що мали освіту не менше 6 класів [142]. 

Криворізька районна школа ФЗУ ім. Фрунзе розширила спеціалізацію. Тепер 

тут готували: слюсарів-механіків, токарів-фрезерувальників, електрослюсарів, 

електрообмотувальників, електриків, машиністів електровозів і88 слюсарів. З 

вересня добавились свердлії механізованих засобів, кріпильники та машиністи 

скреперних установок. Відповідно збільшено стипендії учням від 60-90 до 60-

120 крб. [143]. 

У березні 1935 року в гірпромучі рудника ім. Кагановича організовано 

гурток фотоаматорів, до якого записалося 20 учнів [144]. У вересні відділ 

освіти створив спеціальні бригади з посадових осіб, представників профспілок і 

учнів для перевірки навчання та умов життя в школах ФЗУ і ГПУ. Зокрема, 

виявлено, що на руднику ім. Дзержинського культурно-виховна робота 

практично не ведеться, червоні кутки – без обладнання, а бібліотека постійно 

зачинена [145]. За матеріалами рейду бригад було ухвалено спеціальну 

постанову, де розроблено заходи для усунення виявлених хиб. 

В 1936 р. Довгинцівська школа ФЗУ знову ввела спеціальність слюсарів 

по вагонах [146]. Також розширено спеціалізацію училища «Кривбуду» – тепер 

добавились чергові біля щита управління домною та намотчики-



електромонтажники [147]. В кінці жовтня школа кравців КМК випустила 35 

жінок, колишніх домогосподарок [148]. 

До 1936 р. справу технічного навчання в басейні ще не налагодили 

належним чином. Так, якщо на стахановські курси з 1 квітня було набрано 2385 

робітників, то на 1 червня їх залишилося 1921 чоловік. Всього по басейну відсів 

на курсах техмінімуму складав 34,2%. На деяких рудниках він був вищим: ім. 

Дзержинського – 53,7%, ім. Карла Лібкнехта – 35%. Великим недоліком 

залишився низький відсоток відвідування. Так, на 20 червня по басейну 

відвідування курсів техмінімуму складало 67,6%, на стаханівських курсах – 

72%, а на таких рудниках як ім. Кагановича, ім. Фрунзе, «Більшовик» він ледве 

досягав 50%. Проведення перших іспитів показало низьку якість засвоєння 

навчальної програми. Наприклад на руднику ім. Дзержинського з червня із 87 

бурильників 14 не здали іспитів, а 23 отримали «задовільно». Подібна картина 

спостерігалася і на інших рудниках. 

Однією з причин поганого навчання стало те, що 75% викладачів 

складали студенти інститутів і технікумів, які знаходились на виробничій 

практиці. Їхні теоретичні знання не були збагачені досвідом виробничої роботи 

і вони, природно, не могли забезпечити необхідних вимог до навчання. 

Інженерно-технічні працівники рудників не надавали серйозної уваги справі 

технічного навчання робітників [149]. 

З початку 1937 р. школа ФЗУ ім. Фрунзе ввела нові спеціальності – 

електрики телефонного зв'язку та електрики по сигналізації [150]. 

Учні ФЗУ, що працювали в ливарному цеху КМК, внесли ряд цікавих 

пропозицій щодо покращення роботи. Це, зокрема, використання переносних 

електроосвітлювачів, пневматичне видування сміття із важкодоступних місць, 

удосконалення електрокрана та ін. [151]. 

З вересня 1937 р. районна школа ФЗУ ім. Фрунзе почала навчати за 

спеціальністю машиніст тягових лебідок і слюсар вентиляційного обладнання. 

Проте побутові умови в школі були незадовільними. Так, у гуртожитку 

відсутнє радіо, в деякі кімнати з кочегарки попадав дим і пил. В буфеті при 

гуртожитку спостерігалась постійна антисанітарія [152]. В жовтні 1937 р. учні 



ФЗУ Криворізьбуду організували драматичний гурток (керівник Мазуренко) і 

почали підготовку п'єси про боротьбу іспанського народу проти заколотників 

генерала Франко [153]. 

В червні 1937 р. відбувся перший випуск зі шкіл майстрів соціалістичної 

праці. Вони були організовані в кінці 1936 р. як довготривалі курси підвищення 

кваліфікації (технічного і освітнього рівня) передовиків виробництва, які 

висувались на посади керівників середньої ланки. Значну кількість останніх 

було знято з роботи в результаті чисток і репресій. Згодом систему технічного 

навчання було поширено на робітників провідних спеціальностей та ІТП. В 

структурі трестів і шахтоуправлінь призначено спеціальних відповідальних за 

технічне навчання. Широко використовувалася система семінарів для вивчення 

нових методів праці та технологій видобутку руди. Проте налагодити 

результативне навчання не вдалося через недостатню кількість кваліфікованих 

викладачів [154]. 

Матеріали перевірки стану технічного навчання в 1937 р. показали, що 

він знаходилася на низькому рівні і не відповідав справі підняття технічної 

освіти робітників та інженерів. План охоплення технічним навчанням виконало 

(у %): на курсах техмінімуму – 75, на стахановських курсах – 77. На руднику 

«Червоногвардійський» навчанням охоплено 22,9% робітників, на руднику 

«Більшовик» – 20,0 %, ім. К. Лібкнехта – 31,6 %. 

В мережі технічного навчання робітників існувала велика плинність і 

пропуски занять. Так, на курсах майстрів соцпраці з причин звільнення та 

виключення за пропуски вибуло 604 особи, що складало 39,3% від всієї 

кількості слухачів. Відвідування курсів складало 69-70%. Особливо низькою 

вона була на руднику ім. Фрунзе – 36,1%, на шахті «Більшовик» – 51%, на 

рудоуправлінні ім. К. Лібкнехта – 53%, ім. Дзержинського – 64-65% [155]. 

Подібний стан тривав і в першому кварталі 1938 р. В зв'язку з цим 

міськпартком прийняв рішення направити всі зусилля на виправлення такої 

ситуації. Зокрема управляючому треста «Руда» Александрову та управляючим 

рудниками запропоновано до 1 березня укомплектувати повний контингент 

слухачів курсів і поставити кваліфікованих викладачів з інженерно-технічного 



складу. Ввести систематичний контроль за ходом навчання. Необхідно було 

обладнати аудиторії, забезпечити їх навчальним приладдям і підручниками. 

Курсантів заборонили залучати до робіт, які заважали їм навчатись. Програми 

курсів належно переглянути, доповнити їх вивченням стахановських методів 

роботи на конкретному виробництві, вмінню організації робіт за графіком і 

циклом. Кращих випускників належало висувати на керівні посади [156]. 

В травні 1938 року міськрада організувала зустрічі кандидата в депутати ВР 

УРСР Чубенка, який у 1934 році закінчив училище ФЗУ КМК, з учнями 

профшкіл міста [157]. Ці збори носили агітаційно-пропагандистський характер 

у дусі пануючої на той час ідеології. 

Цього ж року значно зросла і зміцнилася матеріальна і фінансова база 

профшкіл міста. Так, районна школа ФЗУ на руднику ім. Фрунзе отримала 

обладнаний гуртожиток, їдальню; учні безкоштовно отримували підручники, 

стипендія становила 60-130 крб. [158]. Завдяки ініціативі міськради, колгоспам 

Криворізького району в 1938 році виділили 63 місця в агрономічній школі 

[159]. У вересні ФЗУ громхарчу реорганізовано в Криворізький навчально-

курсовий комбінат тресту їдалень [160]. 

З другого півріччя 1939 року районна школа ФЗУ ім. Фрунзе збільшила 

термін навчання для різних спеціальностей з 1 до 1,5-2 років. Це викликано 

ускладненням і збільшенням навчальних програм [161]. Школа ФЗУ 

металургійного заводу почала приймати без іспитів випускників 8 і 10 класів. 

Введено нову спеціальність – бессемерники [162]. 

Систему трудових резервів започатковано відповідним Указом Президії 

Верховної Ради СРСР від 2 жовтня 1940 року. Причиною створення необхідних 

людських ресурсів для промисловості було різке підвищення обсягів 

виробництва в країні і, зокрема, продукції важкої промисловості. Якщо в 

Україні цей показник у 1937 році складав 16,2 млрд. карбованців (в цінах 1926-

1927 рр.), то в 1940 році він досяг 224 мільярдів. Одночасно посилилась 

мілітаризація економіки, що потребувало підвищення кваліфікації працівників і 

їх навчання згідно з вимогами воєнного часу. Готуючись до війни, уряд 



поставив завдання збільшення стратегічних запасів, які потребували, і 

створення відповідних до поставлених завдань «трудових резервів». 

На Криворіжжі розпочалась організація нових типів шкіл. Так, школи 

ФЗУ на Інгулецькому руднику і районна ім. Фрунзе були реорганізовані в 

ремісничі училища. Термін навчання в них подовжено до двох років, як і в 

Довгинцівскому залізничному училищі [163]. У Фрунзенському училищі, яке 

почало працювати з 1 грудня, набір збільшено з 400 до 500 осіб. Воно 

планувало підготувати токарів-універсалів – 25, слюсарів-механіків – 150, 

електрослюсарів – 150, електрозв’язківців – 75, ковалів – 25, 

елетрообмотувальників – 75. 

З 10 жовтня почала працювати міська комісія по прийому в ремісничі 

залізничні училища і школи ФЗН. За місяць до комісії надійшло понад 3 тис. 

заяв від юнаків. Показово, що було мало бажаючих вчитися провідним 

гірницьким спеціальностям – бурильник, прохідник, кріпильник [164]. 

Третім типом стали школи фабрично-заводського навчання (ФЗН), 

реорганізовані з колишніх рудничних ФЗУ (12). Вони за 6 місяців готували 

робітників масових професій. В таких школах навчалося по 120-140 хлопців і 

дівчат на бурильників, проходчиків, машиністів ПМЛ, електриків, бетонярів, 

каменярів, штукатурів [165]. 

Урочисті проводи добровольців з міста до шкіл трудових резервів 

відбулися 28 листопада 1940 р. в клубі «Харчосмак» [166]. 

Слід підкреслити, що загальна напруженість і піднесеність життя в 1940 

році сприяла тому, що велика кількість учнів профшкіл суттєво перевиконувала 

існуючі норми виробітку. Так, група учнів ФЗН КМК перевершила місячні 

норми практично в 2 рази (190-192%). Але неналагоджений побут і погані 

житлові умови (гуртожитки з очеретяних плит), а також високі вимоги 

призвели до відходу 24 із 180 учнів. Зокрема не вистачало викладачів, не 

працювали гуртки [167]. 

1941 рік приніс як нові досягнення, так і проблеми. Механічне 

розширення шкіл фабрично-заводського навчання (по лінії колишніх ФЗУ) без 

підготовленої заздалегідь бази призвело до нестачі інструментів, матеріалів та 



обладнання. Керівництво рудоуправлінь майже не допомагало у розв'язанні цих 

проблем [168]. Одночасно велика увага приділялася військово-прикладним 

видам спорту. Так, 22 січня учні ФЗН № 5 (рудник ім. Карла Лібкнехта) 

здійснили 20-кілометровий військово-фізкультурний перехід, ФЗН рудника ім. 

Фрунзе – 6-кілометровий нічний [169]. Долгінцевська ФЗН № 20, для 

поліпшення зв'язків між школою та батьками, першою розпочала проведення 

«відкритих дверей», до яких приурочувала виставки робіт учнів [170]. 

В останні передвоєнні місяці серед учнів профшкіл широко 

розповсюдилося соціалістичне змагання та інші патріотичні ініціативи. Так, 

учні ФЗН № 6 (рудник ім. Дзержинського) в лютому пройшли 132,3 погонних 

метри нарізки, видобули 2063 тони руди і поставили 96 пар кріплення. 

Результати могли бути кращими при відповідному створенні умов для роботи 

[171].  

В квітні слюсарі майстра Черкаського (ФЗН № 20, Долгінцево) 

самостійно відремонтували 2 паровози [172]. 

На початку 1941 р. відмічалось зростання проявів хуліганства серед учнів. 

Так, на квітень у ФЗН № 11 приводи до міліції мали 17 хлопців [173]. 

Часто в школах ФЗН учнів заставляли виконувати підсобні роботи 

замість навчання. В липні 1941 р. було прийнято рішення: перевідні іспити в 

ремісничих і залізничних училищах проводити шляхом виконання спеціально 

призначених робіт [174]. 

П'ятьох кращих учнів Криворіжжя премійовано путівками до будинків 

відпочинку, багато інших отримали грошові премії. Стимульовали також 

кращих вчителів та інструкторів. Багато шкіл взяли участь у республіканській 

виставці, що проходила в Києві [175]. 

Учні-відмінники школи ФЗН № 5 (рудник «Жовтневий») М.А. Косигін, 

М.С. Безхутрий, П.І. Попик протягом тривалого часу виконували норму 

дорослого кріпильника [176]. За 6 місяців навчання вказана школа видобула 10 

тисяч тонн руди, пройшла 1137 погонних метрів нарізки, поставила 4300 

дерев'яних кріпильних рам. Учень Анатолій Горобець (бурильник) і Олекса 

Валах (кріпильник) виконували норму на 300%. Секція освіти констатувала, що 



якби були створені кращі умови для роботи, то результати були б вагоміші 

[177].  

Рекордний виробіток показали й учні ФЗН № 11 Криворіжбуду. Каменярі 

Апанасченко і Шмигало на будівництві житлового будинку при нормі 2,7 

тисячі цеглин за зміну поклали по 4,8 тисячі. Каменярі ланки учня Латмана (4 

чоловіки) уклали 8,2 тисячі цеглин при нормі 5,4 тисячі. Ряд курсантів ФЗН 

руднику ім. Кірова машиною ПМЛ-3 виконували норму навантаження на 200-

230% [178]. Подібні приклади можна було б продовжити. 

З 15 по 25 травня пройшли перші випуски шкіл ФЗН міста [179]. В червні 

міськрада організувала компанію призову молоді до шкіл ФЗН. У кожному 

районі міста створені спеціальні комісії для відбору. 

В діяльності міськради по розгортанню системи підготовки трудових 

резервів можна визначити такі напрямки: організація виконання партійно-

урядових рішень з питань підготовки робітничих кадрів; регламентація роботи 

профшкіл фабрично-заводського навчання шляхом розробки і впровадження 

нормативних документів, посилення контролю за діяльністю шкіл профобучу. 

Така робота повністю відповідала існуючій на той час в державі соціально-

економічній ситуації та принципам державного управління системою трудових 

резервів. 
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Мельник О.О. 

ПРОФТЕХОСВІТА В ПЕРІОД ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ (1944-1959) 

Згідно з існуючою на сьогодення періодизацією розвитку системи 

підготовки робітничих кадрів в Україні час створення інституту державних 

трудових ресурсів припадає на 1940-1959 роки [1]. 

Під час окупації 1941-1944 р. система підготовки трудових ресурсів 

призупинила своє функціонування. Тоді німецька адміністрація, виходячи зі 

своїх інтересів, дозволила відкрити (з 11 травня 1942 р.) в колишній садибі І.М. 

Харіна агрошколу, до якої приймались діти з освітою не менше 8 класів. Плата 

складала 150 крб. на рік. В кінці листопада 1942 р. почала діяти Криворізька 

сільськогосподарська школа на базі колишнього Ямчитського аграрного 

училища (Зелене містечко). На середину листопада 1943 р. в школі 

нараховувалось 100 учнів, 11 вчителів і 12 осіб обслуговуючого персоналу. 

Восени 1943 р. школу закрили, а більшу частину вихованців направили на 

примусові роботи до Німеччини [2]. 

Після війни було проголошено курс «наздогнати і перегнати» передові 

індустріальні країни і створити в СРСР високий рівень життя населення. 

Фактично розвиток економіки йшов за довоєнною схемою, тобто екстенсивним 

шляхом. Для тогочасної соціально-політичної ситуації в країні система 

трудових ресурсів виявилась підходящою як постачальник дешевої робочої 

сили для народного господарства. 

Практика трудових мобілізацій, введена в СРСР у жовтні 1940 р., 

продовжувала існувати до 18 березня 1959 р., коли була відмінена відповідною 

постановою президії Верховної Ради СРСР. На напіввійськовий характер 

системи профтехосвіти вказувало вилучення паспорта або свідоцтва про 

народження і притягнення до кримінальної відповідальності за «дезертирство» 

з навчання, або порушення дисципліни, терміном до одного року [3]. 

Статути шкіл ФЗН і залізничних училищ не давали учням ніяких прав, 

були прописані тільки обов’язки й покарання за їх порушення. 



У 1944 р. утримання одного учня в системі закладів трудових резервів 

обходилася в 236 крб., а вироблялось ним продукції на 307 карбованців. Тобто 

учні були джерелом дешевої робочої сили, яка не тільки окупалась, а й давала 

суттєвий прибуток [4]. 

Слід також не забувати, що виробнича практика більшості учнів 

проходила в шкідливих для їхнього здоров’я умовах шахт і заводів. 

Навчально- виховний процес був організований таким чином, щоб крім 

технічної освіти забезпечити максимально можливий ідеологічний вплив на 

особистість. Після війни велика кількість солдатів повернулась додому, і вони 

розповідали про незрівнянно вищий рівень життя в країнах Європи. Це 

посилювало загальне незадоволення широких мас, і в першу чергу молоді, 

існуючою в Радянському Союзі соціально-політичною системою. 

Ігнорування прав робітництва, економічні труднощі повоєнного часу, 

гостра недостача предметів першої необхідності, карткова система та інші 

фактори сприяли зростанню незадоволення і вважалось небезпечними для 

влади. 

У закладах трудових резервів, де існував високий рівень організації й 

досвідчений педагогічний персонал, порівняно легко було введено посаду 

помічника директора училища з культурно-виховної роботи, впроваджено 

соціалістичне змагання, створено спортивне товариство «Трудові резерви». 

В повоєнні роки освіта в системі трудових резервів була уніфікована; 

існувало лише 9 типів закладів: ремісничі, спеціальні ремісничі, будівельні та 

залізничні училища, училища механізації сільського господарства, 

гірничопромислові, технічні училища та професійно-технічні (для вихованців 

дитячих будинків) і школи фабрично-заводського навчання (ФЗН). 

Система профтехосвіти увесь час свого існування мала чітко виражену 

вертикаль управління з союзних і республіканських органів, нижче 

розміщувались обласні та міські відділи. Завершувалась управлінська піраміда 

керівниками закладів освіти. 

Для міських органів профтехосвіти головним напрямком діяльності стало 

виконання рішень вищих державних і партійних органів з питань підготовки 



робітничих кадрів, удосконалення системи навчання шляхом розробка і 

впровадження відповідних регламентуючих документів, посилення контролю за 

діяльністю учбових закладів – тобто система управління повністю відповідала 

тогочасним ідеологічним і економічним принципам державної політики. 

В період 1940-1941 рр. і 1944-1955 рр. у Кривому Розі існували два типи 

закладів освіти: ремісничі та залізничні училища і невелика кількість шкіл 

фабрично-заводського навчання з шестимісячним терміном підготовки. 

Відповідно до постанови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від серпня 1943 р. в 

районах, звільнених від фашистів, створювалися спеціальні ремісничі училища 

для виховання і навчання дітей воїнів Червоної Армії, партизанів, дітей 

партійних і радянських працівників, робітників і колгоспників, що загинули від 

рук німецьких окупантів. У вересні 1953 р. прийнято рішення про створення 

училищ механізації сільського господарства, в серпні 1954 р. – про організацію 

виробничо-технічного навчання молоді, що закінчила середню школу, для 

роботи в промисловості. Останнім рішенням створено підставу для організації 

технічних училищ. В 1957 р. урядовою постановою визначено приступити до 

створення будівельних училищ [5]. 

В лютому – початку березня 1944 р. Криворізький басейн був повністю 

звільнений від фашистів. Державний Комітет Оборони 23 квітня 1944 р. 

прийняв спеціальну постанову про організацію робіт по відродженню 

Кривбасу. Вже в 1944 р. планувалось здати в експлуатацію 33 шахти з 

видобувною потужністю 7,37 млн. тонн руди на рік. В 1945-1946 рр. 

відбудувати ще 34 шахти, завод гірничого машинобудування «Комуніст», 

відремонтувати 125 тис. кв. метрів житла [6]. 

Виконання великомасштабних відновлювально-будівельних робіт 

вимагало великої кількості робочих рук. У квітні 1944 р . ЦК ВКП (б) і РМ 

СРСР розглянули і затвердили пропозиції тресту «Кривбасруда» про джерела 

комплектування промисловості робочою силою. Першим пунктом постанови 

значилось: організувати на рудниках школи ФЗН з загальною кількістю учнів 

до трьох тисяч осіб [7]. 



На виконання вказаної постанови в місті високими темпами йшло 

спорудження профтехнічних шкіл. На кінець 1944 р. навчання вже велося у 15 

закладах. Дані про заплановану і фактичну кількість учнів на кінець 1944 р. 

наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

№ Дислокація План на 

кінець 1944 р. 

Фактично 

(кінець 1944 р.) 

1 Депо ст. Долгінцево 200 202 

2 Завод «Комуніст» 200 180 

3 Металургійний завод 300 201 

4 РУ ім. Леніна 300 181 

5 РУ «Інгулець» 400 355 

6 РУ ім. К. Лібкнехта  200 160 

7 РУ ім. Фрунзе 200 120 

8 РУ ім. Ілліча 200 138 

9 РУ ім. Орджонікідзе 250 154 

10 РУ «Червоногвардійське» 250 190 

11 РУ ім. Кагановича 300 247 

12 Спецбудтрест №2 700 517 

13 РУ ім. Артема 300 282 

14 РУ ім. Дзержинського 500 331 

15 Коксохімзавод 250 250 

 Всього: 4300 3508 (81,1%) 

 

Як видно із таблиці, в 1944 р. план по набору в училища виконано на 

81,1%. Це можливо пояснити тим, що спочатку набір робився на добровільній 

основі і тим, що ряд підприємств не підготував навчальну базу. В травні 1944 р. 

постановою облвиконкому і бюро обліку КП(б)У за № 853 було вирішено 

призвати (мобілізувати) молодь для поповнення шкіл і училищ. Ще одним 

фактором, що стримував зростання чисельності учнів, була обмеженість місць у 

гуртожитках, що не давало можливості призивати сільську молодь. 

Тим, хто був прийнятий, також прийшлося пройти через смугу негараздів 

і труднощів. Райвиконкоми не виконали постанову ДКО про забезпечення учнів 

одягом та взуттям. Тільки на початку 1945 р. було видано 80% контингенту 

куфайки, а 90% учнів 15 лютого отримали штани і гімнастерки, а взуття було 

виділено тільки кожному десятому. 



Відсутність одягу призвела до відпливу частини мобілізованих на 

навчання. 

Найкраще постачання було в системі тресту «Кривбасруда». 

Напруженість у навчальному процесі була викликана зокрема тим, ще 

більшість майстрів раніше знаходилась на окупованій території. Їх, за 

тогочасними норми лояльності, необхідно було замінити. Із загальної кількості 

викладачів (95 осіб) з евакуації прибуло 29, а з майстрів виробничого навчання 

– 48. Штат старших майстрів був укомплектований майже повністю – з 46 

необхідних було 43, а майстрів з 491 було 487. Але багато з останніх не мали 

потрібної кваліфікації. З метою укомплектування штатів необхідними кадрами, 

23 учнів-випускників залишили для підготовки на посади майстрів. 

Навчання проходило з великими труднощами, так як підприємства в 

період відбудови не мали достатньої кількості інструменту, обладнання і 

матеріалів для організації процесу. 

Стан навчання за 1944-1945 навчальний рік відображено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

№ Дисципліни Кіль-

кість 

годин 

(план) 

Кіль-

кість 

годин 

(факт) 

% 

виконання 

плану 

% 

успішності 

Не 

атесто-

вано На 

«5» 

На 

«2» 

1 Виробниче 

навчання 

38893 36488 96,6 47,1 0,6 0,7 

2 Спецтехнології 3674 3098 84,3 26 5 3,6 

3 Матеріалознавство 2593 2150 82 20,4 2,9 4,8 

4 Креслення 2852 2366 82 21,6 2,5 1,9 

5 Фізика 3800 3621 95 21,7 6,4 3,6 

6 Хімія 906 866 95,5 22 5,1 3,3 

7 Математика 6706 6398 94 20 8,1 3 

8 Російська мова 4962 4358 87 16 9,7 3,2 

9 Електротехніка 353 272 94 23 1,6 1,3 

10 Військова 

підготовка 

5764 5578 97 33,5 2,3 0,7 

11 Політзаняття  2636 2386 90,4 22,7 2,2 2,2 

 

Відвідування складало від 82% до 97% 

З тих, хто підлягав атестації (7402 особи), було атестовано 5716. Їм 

присвоєно розряди: ІІІ – 3329 (58%), IV – 1920 (33%), V – 467 (8,3%). В школах 



ФЗО видавалось по одному зошиту на 3-4 учня. Було недостатньо підручників і 

навчальних кабінетів. 

На 1 лютого 1945 р. в школах ФЗН тресту «Кривбасруда» не вистачало 9 

майстрів, зокрема в № 37 недоставало 4 майстрів гірничої справи. 

Робочими місцями та інструментами учні були забезпечені на 85%. Через 

це довгий час займались теорією та виконанням підсобних робіт у школах і на 

рудниках. 

В школах ФЗН № № 32, 39, 45 та в інших, не було класних кімнат і 

заняття проводились в житлових приміщеннях, червоних кутках  та їдальнях. В 

деяких класах школи ФЗН № 31 (РУ ім. Комінтерну) не було столів, а в ФЗО № 

38 (РУ ім. Фрунзе) були столи, а сидіння відсутні. 

За кращі показники в роботі бригадам присвоювали звання «фронтових», 

а імена відмінників-стахановців заносились на дошки пошани і фотовітрини. 

Велика увага приділялась політично-виховній і агітаційній роботі, 

вивченню творів Сталіна.  

Так, на 1 січня 1945 р. було створено 46 агітколективів, де регулярно 

займались 702 особи. В них було прочитано 1588 лекцій і проведено 3940 бесід.  

В «червоних кутках» були настільні ігри, журнали і газети. Проводились 

вечори самодіяльності, зустрічі з фронтовиками, відомими виробничниками. На 

Новий рік організовувались ялинки. Також вголос читали книжки та газети. 

В системі шкіл профтехосвіти в 1945 р. нараховувалось 27 драматичних, 

28 струнних, 21 танцювальний, 42 хорових, 16 літературних, 17 – художньої 

вишивки, 2 – бандурних гуртків. 

Для викладачів шкіл було проведено 5 семінарів з навчально-виховної 

роботи. 

Санітарно-побутових приміщень (дезкамери, душові, пральні) школи не 

мали – вони повністю забезпечувались за рахунок рудничних побутових 

комбінатів. 

Згідно з наказом Головного управління трудових ресурсів № 546 від 24 

березня 1944 р. школам виділяли землю для організації власних підсобних 

господарств. 



Зарплата директора школи становила 650 руб., старшого майстра – 600, 

майстра – 500 руб. Робітник (гірник) в середньому заробляв 1500 руб [9]. 

В 1945 р. в місті діяли наступні школи ФЗН: № 44 Спецбудтресту № 2; № 

20 – залізнична (депо ст. Долгинцево); № 28 – завод «Комуніст»; № 47 – 

Коксохімзавод; № 48 – металургійний завод. Гірничорудні школи ФЗН: № 30 

ст. Жовта Річна (трест «Кривбасруда»); № 31 – ст. Вечірний Кут (ш/у ім. 

Комінтерну); № 35 – ст. Колачевська (РУ ім. Леніна); № 36 – ст. Інгулець (ШУ 

«Інгулець»); № 37 – ст. Шмаково (ШУ ім. Кірова); № 42 – ст. Рокувата (ШУ ім. 

Р. Люксембург); № 47 – ст. Карнаватка (РУ ім. Артема); № 46 – ст. Мудрьона 

(РУ ім. Дзержинського).  

В 1945 р. в Кривому Розі організовано методичне об’єднання, яке 

охопило гірничорудні та будівельні школи ФЗН (керівник Гресов). 

Кращою бібліотекою в 1945 р. стала ФЗН № 47 (директор Баклан). 

Бібліотекар Ляшенко і вихователі Пономаренко і Стадник добились поповнення 

бібліотеки через завком заводу. В ній нараховувалось 686 книжок, з яких 534 – 

художніх. При бібліотеці діяв літературний гурток у складі 15 учнів. Вони 

проводили вечори, присвячені творчості українських і російських класиків. 

В школах проводилась також робота з батьками. Їм надсилались листи від 

вихователів про успіхи і поведінку учнів, окремі батьки викликались до шкіл, 

проводились наради з батьками. Практикувались загальні збори учнів 

порушники дисципліни каялись і давали обіцянки виправитись. 

Всіляко заохочувались змагання, які розгортались до різних свят і дат – 

головним чином до 1 Травня і Жовтневої революції. Широко афішувались різні 

почини і так звані передсвяткові вахти. Так, учні ФЗН № 37 прохідники Леонід 

Егляк, Олександр Руденко, Андрій Яловик виконували норму від 380 до 588%. 

Учні тієї ж школи Павло Ружин і Григорій Череватенко (кріпильники) 

виконували норму до 395%. 

Особливо великих успіхів добились учні ФЗН № 45 р/у ім. Артема. 

Ставши на вахту на честь 1 Травня, вони відбурили за зміну 66 забоїв, пройшли 

55 погонних метрів виробіток і виконали групову норму на 750%. Група 

майстра Шевченко виконала норму на 1500%. 



Для допомоги школам ФЗН в організації самодіяльності з 1 по 15 

листопада 1945 р. в Кривий Ріг приїздив обласний ансамбль пісні і танцю, який 

разом з духовим оркестром ФЗН № 8 дав 10 концертів, які відвідало 5,2 тис. 

учнів і працівників шкіл ФЗН і 3000 робітників рудників. 

В школах виходили стінгазети, зазвичай один раз на місяць. Так, в ФЗН 

№ 43 (директор Левченко) два рази на місяць випускались «Сталинские 

резервы». В гуртожитках на кожному поверсі виходили «Молнії» по 3 рази на 

місяць. Крім «блискавок» у гуртожитку школи випускались газети «Молодой 

горняк» и «За учёбу». 

Поступово покращувались умови проживання учнів у гуртожитках. Так, 

якщо в 1944 р. у школі ФЗН № 36 (Інгулець) на 4 будинки, де мешкало 400 осіб, 

рудник палива не відпустив, то наступного року вже діяла повністю відновлена 

будівля на 300 душ з центральним опаленням і електроосвітленням. В ній була 

їдальня, пральня і всі необхідні служби. Якщо у гуртожитку ФЗН № 35 (РУ ім. 

Леніна) в 1944 р. 50% вікон було закладено цеглою, не було других віконних 

рам, то в 1945 р. всі вікна засклені. Побудована своя їдальня, будівлі 

опалювалися. Житлова площа на одного учня доведена до 3,5 кв. м. Для школи 

№ 45 р/у ім. Артема виділило два нових будинки на 300 осіб, гуртожитки були 

обладнані і взимку добре опалювались. 

Протягом 1945 р. було відремонтовано школи ФЗН № 29, 30, 43, 48 та 

інших. В більшості шкіл налагоджено харчування і зроблено 10-денний запас 

продуктів. При їдальнях організовано контроль за закладкою продуктів і нагляд 

за правильною видачею їжі.  

В лижних змаганнях протягом 1945 р. взяли участь 220 учнів 

профтехшкіл [10]. 

За планом на 1945-1946 навчальний рік потрібно було прийняти 3857 

учнів, фактично набрано 3749, з них через погані умови проживання 

дезертирувало 545 осіб. 

В 1946 р. в зв’язку з неврожаєм суттєво погіршилось харчування й умови 

проживання. Це потягнуло збільшення самовільних уходів. На порушників 

дисципліни, згідно з Указом від 28 грудня 1940 р. направлялись матеріали в 



прокуратуру за місцем знаходження шкіл ФЗН. Відкриті судові засідання 

зазвичай проводилися в школах. 

В серпні 1946 р. в місті відбулась кущова нарада з викладачами, 

вихователями і майстрами з питання «Заходи по збереженню контингенту». 16 

вересня 1946 р. міському і районним прокурорам, директорам шкіл направлено 

лист обласного прокурора і начальника облуправління трудових резервів про 

виконання Указу президії ВР СРСР від 28 грудня 1940 р. Зразу після цього (24 

вересня) обласна прокуратура провела нараду з директорами шкіл про заходи 

для припинення самовільних уходів. В кінці жовтня 1946 р. в облвиконком 

Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей направлені листи з 

проханням про допомогу в поверненні учнів, які самовільно повернулися 

додому. Директорів ФЗН № 46 Бригинця, № 42 Божка і № 37 Феденка, де було 

найбільше уходів, притягнуто до кримінальної відповідальності. Завдяки 

жорстким заходам 62% тих, що самовільно пішли, було повернуто протягом 

року. 

В 1946 р. методичним об'єднанням, яке охоплювало міські школи ФЗН: 

20, 28, 30, 31, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 керували: Сустретов (середня 

освіта), П.У. Гірич (середньотехнічна) – керівники методоб’єднання, Болтенко 

(вища) – секція кріпильників; Білоус (вища) – секція машиністів гірничого 

обладнання; Пузіков (вища) – секція слюсарів гірничого обладнання. 

У грудні 1946 р. для майстрів, знову прийнятих в систему ФЗН, було 

проведено дводенний семінар. Розглядались задачі шкіл в IV п’ятирічці , 

вивчення положення про майстра виробничого навчання, облік і планування 

виробничого навчання, проведення виробничого інструктажу, навчання учнів в 

цехах заводів і майстернях шкіл ФЗН. 

В 1946-1947 навчальному році продовжувалась кампанія розширення 

соцзмагання. Зокрема на честь виборів до Верховної Ради УРСР учні ФЗН № 46 

Волошин, Семенченко та інші виконували норму видобутку руди на 400-600%. 

На вахті на честь 28-ї річниці Червоної Армії учень ФЗН № 45 Макан виконав 

норму на 550%, Карат – на 1002%, Нестродим – на 702%. Проте трудова 



звитяга невеликої кількості передовиків на честь свят не була масовою. 

Більшість учнів не могли, в силу ряду причин, показувати високі виробітки. 

З 1946 р. впроваджено проведення стройових оглядів шкіл. 

Поступово покращувались житлові умови для учнів. Так, в 1946 р. в ФЗН 

№ 46 (РУ ім. Дзержинського) в 5-поверхових корпусах гуртожитків доведено 

площу на одного проживаючого до 3,5 кв. м (раніше 2,8 кв. м). В приміщеннях 

обладнано центральне опалення, внутрішні туалети, сушарка і кубова. 

У ФЗН № 44 (Криворіжбуд) в трьох корпусах, де раніше проживали одна 

тисяча осіб, розміщено тільки 600, чим збільшили площу на одного 

проживаючого до 3,5 кв. м (раніше 2,2 кв. м), проведено водогін, зроблено 

внутрішні туалети, кімнати для вмивання, сушарки. В школі № 47 

(Коксохімзавод) виділили одну додаткову будівля під гуртожиток. Інші 

відремонтовані, територія шкіл огороджена. 

В 1946 р. всі їдальні, де харчувались учні, були повністю забезпечені 

столами і табуретками. На більшості столів були скатертини, за виключенням 

шкіл ФЗН № 36, 45, 46 і 42. На всіх вікнах були занавіски і квіти. 

Незадовільний стан визнано в їдальнях ФЗН № 45 (РУ ім. Артема), № 42 (РУ 

ім. Р.Люксембург), № 37 (РУ ім. К.Лібкнехта). Кращими визнано ФЗН № 31, 45, 

35. 

В деяких їдальнях нормовані продукти отримували з великими 

перебоями, низької якості, додавались сурогатні замінники натуральних 

продуктів. 

Не завжди виконувалась навчальна програма. Так, в школі № 42 (ШУ ім. 

Р.Люксембург) управляючий Журавльов здійснив недоброякісний ремонт. В 

результаті з серпня 1946 р. по січень 1947 р. будівля ремонтувалась повторно 

силами школи, на що відволікались педагоги і учні. 

Через відсутність спецодягу і мила, які не видавало РУ ім. Дзержинського 

для школи № 46, і РУ ім. Р.Люксембург для школи № 42.учні підземних 

спеціальностей не могли бути спущені в шахту для навчання протягом місяця. 

Постанова Ради Міністрів СРСР від 19 вересня 1946 р. № 2144 про 

направлення в систему закладів трудових резервів кращих інженерів, техніків і 



висококваліфікованих робітників часто прикріпленими підприємствами не 

виконувалась. Це негативно відбивалось на якості підготовки спеціалістів для 

народного господарства Кривбасу. 

Трест «Криворіжбуд» в особі управляючого Степанова добився перед 

міністерством трудових резервів і Мінважбудом відкриття на базі тресту 

художнього ремісничого училища. Було набрано 125 учнів, для яких були 

необхідні 10 висококваліфікованих фахівців, яких «Криворіжбуд» потім 

виділити відмовився. 

Трест «Кривбасруда» також всіляко намагався відтягнути введення до 

системи своїх шкіл спеціальностей, які не стосувались гірничої справи. 

Кращими в спортивно-масовій роботі в 1946 р. визнані школи № 30, 44, 

відстаючою –№ 48. 

В 1946 р. капітально відремонтовано будівлі шкіл ФЗН № 30 (Жовта 

Річка), № 36 (Інгулець), № 31 і № 48 (Кривий Ріг), № 20 (Долгинцево). 

Згідно з постановою Ради Міністрів від 30 вересня 1946 р. в Кривому Розі 

металургійний завод повинен був до 1 травня 1947 р. збудувати ремісниче 

училище на 400 осіб з гуртожитком на 250 учнів. На 1 січня 1947 р. тільки 

розпочата розробка технічного проекту. Завод «Комуніст» зобов’язали 

побудувати споруду учбового приміщення на 150 осіб. На початок року тільки 

розроблявся технічний проект. Трест «Криворіжбуд» мав звести школу ФЗН на 

100 учнів і гуртожиток на 100 осіб. На січень 1947 р. ще не почали розробку 

проекту. 

Протягом 1946 р. ревізіями викрито ряд розтрат, крадіжок та інших 

порушень. До адміністративної відповідальності притягнуто директора ФЗН № 

47 Баклана і головного бухгалтера Вакуменка; директор школи № 37 Феденко і 

головний бухгалтер Мурашко засуджені до трьох років ув’язнення, але згодом 

амністовані. В школі № 48 директор Сустретов незаконно отримав 6186 руб.; 

сума була повернута, накладено адмінстягнення. Прийшлося повернути 6728 

руб. розтрат і директору ФЗН № 36 Приходько; головний бухгалтер школи № 

43 незаконно привласнив і розтратив 14 тис. руб., за що отримав 3 роки 



ув’язнення. А касирка школи № 46 Вілунас у вересні 1946 викрала 14 тис. руб. і 

зникла в невідомому напрямку [11]. 

В середині 1946 р. додатково відкрито дві школи ФЗН («Криворіжсталь» і 

ФЗН № 16 – залізнична). В листопаді 1946 р. розпочало роботу художньо-

ремісниче училище № 10. На 1 січня 1947 р. в місті працювали 14 шкіл ФЗН і 

одне художнє училище. На 1946-1947 рр. навчальний рік набрало 4587 осіб, з 

них членів КСМУ 944. Відмічався поганий підбір кадрів. Протягом 1946 р. 

знято трьох директорів ФЗН і одного заступника з культурно-виховної роботи. 

Поганий підбір кадрів визнано основною причиною дезертирства учнів. 

В 1946-1947 навчальному році спостерігалось покращення роботи міської 

навчально-виробничої методнаради. Відбулося 8 засідань, де розглядались 

питання про стан навчано-виробничої діяльності гірничих груп шкіл ФЗН, стан 

підготовки до нового набору в школи, підсумки випуску шкіл системи 

профосвіти та інші. 

При школі ФЗН № 46 обладнано гірничий кабінет (завідуючий Г.І. 

Матюхін); тут проходили засідання 6 секцій з охопленням 20 гірничих груп 

шкіл ФЗН міста. Гірничий кабінет мав макети шахт, інструменти, колекції руд 

та інших корисних копалин, перфоратори тощо. 

Методичні секції проводили консультації для майстрів з поточних тем, 

складались навчальні програми для виробничого навчання забійників, 

кріпильників, будівельників, прохідників. Гірничий технік Чередниченко 

розробив конспекти для прохідників, будівельників-кріпильників. Обладнано 

будівельний кабінет при школі ФЗН № 44. Тут проводилась робота по 9 

будівельним школам. Для методроботи секції холодної обробки металів 

облаштували кабінет при школі ФЗН № 48 (керівник інженер М.К. Гембер). 

Постійні семінари для майстрів діяли при школах № 31 і № 43. 

З 15 березня по 1 квітня 1947 р. проведено 3 тижневих семінари для 

підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Організовано навчання між 

однопрофільними групами різних шкіл. Деякі учні добились великих 

результатів у роботі. Так, група будівельників № 46 майстра Дукліна виконала 

бригадну норму на 370-1043%, а група кріпильників № 5 майстра Барабаша – 



на 220-670%. Учні-бурильники Хайченко виконував норму від 200 до 500%, 

Надотєв – до 606%. 38 учнів школи № 46 нагороджені базовим підприємством – 

РУ ім. Дзержинського – цінними подарунками. Школи № 46 і 48 стали 

кращими в системі профосвіти за виробничими показниками [13]. 

В 1948 р. школа ФЗН № 31 реорганізована в училище. В школі № 20 

здійснено ремонт гуртожитку і навчального корпусу, в школі № 28 збудовано 

гараж для автомобілів. 

При перевірках їдалень виявлено ряд порушень і зловживань у школах 

ФЗН № 34, 39, 43, 44, 51, 54, 56, 57 та інших. За вимогою обласного управління 

трудових резервів частину працівників знято з роботи, деяких віддано під суд. 

Протягом 1948 р. в будівельному управлінні № 3 тресту «Криворіжбуд» 

бригада молодих штукатурів (23 особи) під керівництвом Кузьменка і бригада 

арматурників (10 учнів) постійно виконували норму на 130-150%. За 

результатами роботи за рік 25 молодих робітників були представлені до 

урядових нагород [14]. 

В 1949 р. судили майстра Деркача (ФЗН № 55, директор Лазебний) за те, 

що допустив до роботи учнів під час виробничого навчання на шахту ім. 

Шильмана, знаючи про небезпеку для їхнього життя. Детально розбирались на 

нарадах майстрів всі випадки самовільних уходів зі шкіл [15]. 

В 1950 р. відбулася реорганізація шкіл ФЗН на гірничопромислові школи: 

ФЗН № 30 – у ГПШ № 1 (новоорганізована), школа № 35 – в ГПШ № 2, № 36 – 

в ГПШ № 3, № 37 – в ГПШ № 4, № 45 – в ГПШ № 5, № 54 – в ГПШ № 9; № 55 

– в ГПШ № 7, № 64 – в ГПШ № 8, № 53 в ГПШ № 10. В січні 1950 р. 

ліквідовані школи ФЗН № 43, 56, 57, 58, а у жовтні 1950 р. – № 19 і № 22. 

Школи № 16 і 21 перетворено в ремісничі училища. План набору молоді в 

школи по Широківському району (уповноважений Демеденко) виконано на 

120%, по Криворізькому (уповноважений Л.О. Гіченок) – на 118%. 

В ГПШ № 2 майстер Скубіш організував навчання кріпильників за 

методами знатних стахановців Кривбасу. Він розбивав групи на ланки: двоє 

учнів заготовляли замки, троє займались розчисткою лунок даної виробітки, 

яку будуть кріпити. В залежності від відстані троє учнів підносили заготовку 



крепу і розставляли по лункам, дві особи займалися зборкою і розклинюванням 

встановлювальних рам. Таким чином ланки мінялись роботами кожен день. 

Кріпильний лісоматеріал за замовленням майстра доставлявся на місце роботи. 

Працюючи таким методом, група № 2 виконувала на третьому місяці навчання 

норми дорослих на 120%. 

Майстер Артеменко (група бурильників) також навчав за методами 

знатних передовиків Куцаковського та Семиволоса. Учень-бурильник 

Москаленко виконував норми дорослого робітника на 300% і заробляв 1508 

руб. на місяць. Учні Дем’яненко і Ляшенко виконували норми на 200% і 

заробляли 970 руб на місяць. В школі ФЗН № 53 (шахта «Нова») виділили 

самостійні горизонти і ділянки, де учням надали всі сучасні інструменти: 

перфораторні молотки ПН2-3, ПР-35, підтримуючу колонку ПК. 

В огляді художньої самодіяльності, яка проходила у березні-квітні 1950 р. 

взяли участь 159 учнів профтехшкіл. 

В 1959 р. значно пожвавилась масова фізкультурна робота. Результати 

команд у змаганнях за період з 1 січня по 1 вересня 1950 р. наводяться в 

таблиці 3. 

Таблиця 3 

Навчальний 

заклад 
Вид змагання 

Кількість 

команд 

Кількість 

учасників 
Місце 

РУ 16 Міські змагання  

з волейболу 

 

1 

 

8 

 

ІІІ 

РУ 20 Фінал міського  

лижного кросу  

 

1 

 

12 

 

ІІІ 

ЗУ 3 Весняний бліцтурнір 

міста з футболу 

Третя районна спартакіада 

Долгінцевського відділку 

залізниці 

 

1 

 

 

1 

 

12 

 

 

7 

 

І 

 

 

ІІ 

ФЗН 35 Профспілковий міський  

комсомольський крос 

 

1 

 

12 

 

ІІ 

ФЗН 44 Міські лижні змагання  1 8 ІІ 

ФЗН 53 Міські змагання з футболу 1 12 ІІІ 

[16] 

В першому півріччі 1950-1951 рр. кущове методоб’єднання Кривого Рогу 

провело наради з питань організації гірничопромислових училищ і 



гірничопромислових шкіл; на засіданнях секцій бурильників, прохідників і 

забійників розглядались методи покращення теоретичного навчання та 

виробничої практики. Подібні питання обговорювались і на засіданнях секцій 

мотористів шахтних установок і машиністів електровозів. 

В ремісничому училищі № 10 у першому класі навчалось 100, а у другому 

– 96 учнів. В ГПУ № 1 – 200 і 198, в ГПУ № 2 – 246 і 149 учнів відповідно [17]. 

В перший половині 1950 р. на підприємства і будівлі міста прибули 1329 

випускників профтехучилищ, вибули – 1673, в тому числі самовільно 510. У 

тресті «Кривбасруда» за 7 місяців року із 1535 направлених вибуло 693, з них 

самовільно – 446 (28,71%). По шахтоуправлінню ім. Дзержинського: прибуло 

333, вибуло 124, в тому числі самовільно – 88; ШУ ім. Кірова – 135, вибуло 32; 

РУ ім. Р.Люксембург – 55, вибуло 29 (51%). По тресту «Криворіжбуд» 

самовільно покинуло роботу 186 осіб. По «Кривбасруді» не за спеціальністю 

використовувались 377 молодих робітників. За 7 місяців 1950 р. за порушення 

трудової дисципліни і самовільне залишення роботи до судів притягнуто 1443 і 

засуджено 495 осіб. В офіційних тогочасних документах причина такого стану 

визначалась як погані умови роботи [18]. 

За результатами 1951-1952 навчального року в ремісничому училищі № 

10 12 учнів не здали кваліфікаційного екзамену і отримали занижені розряди 

(маляр-альфрейщик 4 розряду). Це училище протягом двох років знаходилос на 

базі тресту «Криворіжбуд», який не забезпечив фронту робіт у відповідності з 

програмою навчання. Ряд тем були недостатньо вивчені, а то й зовсім не 

пройдені.  

Результати екзаменів наведені в таблиці 4 (на «4» і «5»): 

Таблиця 4 

Заклад Кількість 

проекзаменованих 

За пророблену 

роботу (здали) 

За усну 

відповідь 

За 

письмову 

роботу 

РУ № 10 96 96 76 84 

ГПУ № 1 99 98 85 72 

ГПУ № 2 145 144 122 130 

 

В ГПУ № 1 введена нова навчально-виробнича майстерня на 25 місць. 



В ГПУ № 2 здійснювали ремонт вибухонебезпечних рубильників, 

пневматичних і електричних молотків, навантажувальних машин, скреперних 

лебідок тощо. 

До недоліків відносили відсутність на шахтах складного електро-

механічного обладнання також мало надходило замовлень на ремонт складної 

техніки. Також базові підприємства шахтоуправлінь «Дзержинського» і 

«Жовтневе» не забезпечили роботою учнів цілою групою, а надавали 

індивідуальні робочі місця в кількох цехах, що не давало можливості майстру 

здійснювати належне керівництво навчанням. 

Розподіл учнів, по спеціальностям названих закладів у 1951 – 1952 

навчальному році. 

Таблиця 5 

Заклад Професія Кількість 

учнів 

РУ № 10 Маляри-альфрейники 

Столяри по будівельно-оздоблювальним роботам 

Штукатури-фасадники по ліпним роботам 

24 

25 

48 

ГПУ № 1 Шахтні електрослюсарі 

Слюсарі з ремонту промислового обладнання 

Столяри 

49 

25 

26 

ГПУ № 2 Слюсарі з ремонту промислового обладнання 

Шахтні електрослюсарі 

Машиністи екскаваторів 

71 

49 

25 

[19] 

В 1950-1952 рр. директором ПТУ № 6 був Онопченко Костянтин 

Семенович; в 1949 – Чернишов (ФЗН № 6), ПТУ № 4 – Ромащенко Іван 

Фадейович, помічник директора з культурно-масової роботи – Копилов Аркадій 

Дмитрович, ПТУ № 9 – Гусєв, РУ № 10 – Зенькович (заступник директора), 

Бабенко – директор. 

Навчальна програма 1952-1953 рр. також виконувалась у неповному 

обсязі. Так, у ПТУ 1, в групі столярів, тема № 19 (77 год.) – елементи 

художнього оздоблення деревини і виробів (інкрустація, різьблення, 

бронзування) через відсутність необхідних матеріалів пройдена частково на 

тренувальних роботах від 20 до 40 годин кожним учнем. Окремі теми програми 



виробничого навчання по слюсарному профілю проводились виходячи з 

наявності відповідного інструмента і обладнання. 

Не витримали іспитів і отримали занижені розряди три учня РУ № 10. В 

ПТУ учні-столяри погано читали креслення, група шахтних електрослюсарів 

показали незадовільні знання з електротехніки, слабо знали основні закони, не 

могли використовували формули і проводити необхідні розрахунки. Багато 

учнів не вміли користуватись точними вимірювальними приладами. З метою 

усунення виявлених недоліків для кожної спеціальності були намічені 

конкретні заходи. 

Учні машиністів електровозів виробниче навчання проходили в гаражах 

електровозної відкатки і на дільницях експлуатації. Їм було надано можливість 

виконувати ремонтні роботи і технічне обслуговування електровозів. В 

останній період навчання їм було доручено відкатку на горизонті для 

самостійної роботи. Така організація дозволила повністю виконати виробничі 

плани. В процесі навчання учні користувались всім, що було на шахті, 

сучасним обладнанням, проводили його ремонт, зокрема колонкових 

бурильних молотків, рудонавантажувальних машин тощо. 

Практикувався метод посилання бригад із директорів і їх помічників для 

обміну досвідом роботи у інші навчальні заклади. В результаті цього значно 

покращили свою роботу  ГПШ № 6, ПТУ № 1, ГПШ № 8, школа ФЗН № 44, 46, 

РУ № 10. 

К 1953 р. директор РУ № 10 Бабенко був направлений на посаду 

директора вечірнього будівельного технікуму, а його заступник Ф.В. Зенькович 

став на його місце. 

За власним бажанням звільнився заступник директора ГорПТУ № 1, Г.М. 

Гармаш, на його місце прийшов Великий (закінчив річні курси в Ленінграді). 

На іншу роботу відкликали пом. дир. ГПШ № 10 Д.В. Насеканова, а помічники 

директорів ГПШ № 8, ПТУ № 1, ГПШ № 10, ГПШ №2 були звільнені за 

професійною непридатністю. 

Велика увага у виховній роботі приділялась організації зустрічей 

вихованців із досвідченими кадровими робітниками, які обмінювались своїм 



багаторічним досвідом роботи, були також зустрічі із колишніми випускниками 

профтехшкіл, які розповідали про своє виробництво. Так колишній учень ГПШ 

№ 5 Григорій Лютенко став начальником передової дільниці шахти. 

Крім того організовувались вечори зустрічей з молоддю базових 

підприємств, на яких читались лекції і доповіді на виробничі теми. 

В бібліотеках відбувались «голосні читання» художньої літератури, 

читацькі конференції і вечори. В деяких школах середня читаємось на учня 

досягала 20 книжок на рік. 

Слід підкреслити, що на початку 50-х років з бібліотек щорічно 

проводилося вилучення «ідеологічно шкідливої літератури». Сюди часто 

попадали книжки, які згодом стали вважатись класикою радянської літератури. 

За результатами 1952-1953 навчального року кращими визнані РУ № 10, 

ФЗН № 44, ГПШ №№ 5, 6, 8. 

Педагогічний колектив шкіл ФЗН № 44 був направлений в 

Дніпропетровськ для ознайомлення з досвідом роботи школи ФЗН № 27. За 

досвідом останньої було створено учнівський колектив, залучено до виховної 

роботи батьків, покращена робота стіннівок, які почали регулярно 

висвітлювати досвід змагання окремих груп [20]. 

Про типовий стан профтехшкіл на початку 1952 р. дає уявлення акт 

перевірки ГПШ № 7 РУ ім. Кагановича (директор М.М. Пантелеймонов). З 

нього ми дізнаємося, що при плані в 260 набрано 273 учня, на початку року 

залишилось 262 (18 січня 1952 р.). Того дня на заняття прибуло 254, відсутніх 8 

(хворих 5), в самовільній відлучці (з 30.ХІІ.51 р.) – 2. 

Поіменна книжка знаходилась у розшнурованому стані і велася 

незадовільно (у деяких учнів відсутні дані про зачислення, не записана 

професія тощо). Не було підсумкових даних по набору, підписів директора і 

бухгалтера на деяких документах. Неправильно комплектувались групи (за 

освітою) при читанні теоретичних курсів. 

Контингент був укомплектований у наступні групи: № 1 – прохідники, 20 

осіб, № 2 – бурильники (20), № 3 – кріпильники (20), № 4 – машиніста 

навантажувальних машин (20), № 5 – машиністи скреперів (15), № 6 – 



електрослюсарі шахт (15), №№ 7, 8, 9 – муляри-пічники (25+25), № 9 – 

штукатури-фасадними (25+25), № 11 – 12 – теслі-опалубники (25+26). Всього 

262 учні. 

Заняття розпочалися з 1 по 10 грудня 1951 року. 

Навчальними матеріалами, фронтом роботи, інструментом повністю 

школа не була забезпечена. 

Кріпильники групи № 3 (20 уч.) через відсутність спецодягу в шахту не 

спускалась, а тему пройшли на складі лісоматеріалів. Деякі майстри не мали 

планів уроків, не вели регулярних записів у особових листках результатів 

виробничого навчання учнів. Не було планів роботи і у старшого майстра і не 

робився облік виконаних заходів. Був відсутній облік відвідування керівниками 

місць виробничого і теоретичного навчання. 

Теоретичне навчання проводилось в чотирьох класних кімнатах. Деякі 

майстри виробничого навчання не мали середньотехнічної або педагогічної 

освіти. Гірничий кабінет не відповідав вимогам, не поповнювався наочним 

приладдям. Методична робота не була організована, не проводився обмін 

досвідом кращих майстрів і викладачів. 

В школі діяли гуртки: хоровий – 45 осіб; стрункий – 13, літературний та 

інші. Була організована кімната для політбесід [21]. 

Протягом 1953-1954 навчального року школи продовжували переживати 

скрутний матеріальний стан, некомплект кваліфікованих кадрів; були проблеми 

з організацією виробничого навчання. 

Так, в ПТУ 2 (директор Василенко) втрати учбового часу через прогули 

склали 49 годин на 1 учня. Основна причина – самовільні виїзди на тривалий 

час. Питання заслуховувалось на бюро Дзержинського райкому КП(б)У. В 

результаті помічник директора з культурно-виховної роботи Бичко був знятий. 

Виявилось, що керівництво ПТУ 2 тривалий час приховувало у звітах дані про 

факти втрат навчального часу. Так, за перше півріччя не було показано у звіті 

1200 годин. 



В ПТУ 1 втрати учбового часу склали 35,4 годин на учня, за рахунок 

випадків травматизму на виробничому навчанні в шахтах (7 випадків) з 

тривалою втратою працездатності. 

Не було допущено до екзаменів в ПТУ 1 – 5 учнів і в ПТУ 2 – 5, залишено 

на другий рік в РУ 10 – 3, ПТУ 2 – 2 учні. 

Були і певні досягнення. Так, учні (шахтні електрослюсарі) ПТУ № 2 

навчались на шахтах «Комунар» і «Гігант» Дзержинського рудоуправління. 

Вони добре засвоїли ремонт і принципи роботи нової скреперної лебідки ЛС-

28,5, редуктора ходового механізму, навантажувальної машини, автомату 

виключення з максимальним і нульовим захистом, соленоїду системи НДГРІ та 

інших. 

До недоліків віднесено слабкий контроль за навчальним процесом з боку 

директорів шкіл та їх заступників. 

Удосконалювалась методична робота. Так, кущовий методвідділ 

слюсарних професій (керівник Дядюра) регулярно заслуховував досвід роботи 

викладачів матеріалознавства. Також на уроках розглядалися питання 

пропаганди завдань п'ятої п’ятирічки. Викладачі залізничного училища № 3 

Єсипенко ділився досвідом навчання спецтехнологій із застосуванням діючих 

моделей машин і агрегатів. 

Кращими майстрами визнано Нечая (ПТУ 2) – викладача з промислового 

обладнання, і вчителя спецтехнологій Дядюру, Лемещенка (ПТУ 1) – майстра з 

навчання машиністів електровозів; Атояна – з ремонту промислового 

обладнання і він же – викладач політдисциплін [22]. 

Протягом 1954-1955 навчального року суттєво знизилася кількість 

гірничопромислових шкіл, які мали 10-місячний термін навчання. Так, випуск в 

ГПШ № 2 склав 5 (27,7% від випускного контингенту), в ГПШ № 6-16 (13%), 

ГПШ № 9 – 9 (9%). 

В цих трьох школах значна частка учнів мала самовільні відлучки, що 

було пояснено поганою виховною роботою керівництва з педколективами і з 

окремими учнями. Директорів названих закладів заслуховували на обласній 



методичній нараді. Для ліквідації недоліків в ці школи були направлені 

працівники обласного управління трудових ресурсів. 

Учбові плани і виробнича практика в основному були виконані всіма 

ФЗН і ГПШ. В деяких закладах (ГПШ 4, 6, 9) практичні заняття були пройдені 

шляхом ознайомлення, або виробничі години було замінено теоретичним 

навчання, або в незначному практичному обсязі. 

Учні шкіл отримували первинні навички в основному у власних 

майстернях. У випадку відсутності таких практика відбувалось в інших школах, 

або на базових підприємствах. 

Перед переходом на навчання в шахти, забої та на будівництво завчасно 

підбирались об’єкти і ділянки, оснащені новою технікою, і старались добитись 

виконання роботи учнями за передовими технологіями. 

В період виробничого стажування учні застосовували новітні в гірництві 

механізми, навантажувальні машини ПМЛ-5, електровози підвищеної 

потужності, бурильні молотки марки ПР-51 з телескопічною колонкою і 

бурильні молотки марки ПТ-30. 

Втрати навчального часу в деяких школах були надто великі: ГПШ № 9 – 

150 год. на учня, в тому числі 107,3 год. без поважних причин; в ГПШ № 2 – 

51,1 год. і всі без поважних причин; в ГПШ № 6 – 45,6 год., з них без поважних 

причин 43,1 год. 

Значно покращилось теоретичне навчання, і піднялись результати 

успішності проти 1954 р., що видно з таблиці 6. 

Таблиця 6 

 

 

Заклад  Всього 

учнів 

Встигаючих З них 

на «4» і «5» 

Кількість 

невстигаючих 

ГПШ № 2 18 18 5 - 

ГПШ №4 39 39 17 - 

ГПШ № 6 118 118 72 - 

ГПШ № 9 102 101 75 1 



На якість виробничої практики впливали особливості систем розробок, 

які в той час застосовувались на шахтах Кривбасу. В блоках зазвичай було по 6-

8 забоїв, в яких можливо розмістити 8-12 учнів. При групі в 25 осіб майстрам 

приходилось розподіляти практикантів на різних горизонтах і блоках, що не 

давало можливості майстру контролювати безпеку робіт і правильно 

організувати виробниче навчання. 

В практичному навчанні були також і новатори. Так, майстер ГПШ № 5 

групи бурильників Радченко застосовував методи роботи лауреата Сталінської 

премії Зінькова. Працюючи на важких бурильних молотках ПК-60, проводили 

буріння з розташуванням шпурів без заходок віялом, в результаті чого 

більшість учнів виконували норму дорослих робітників на 120-145%. 

В ГПШ № 8 в основу виробничого навчання було покладено вивченню 

основних факторів, що впливали на збільшення продуктивності праці за 

рахунок механізації трудомістких процесів і виконанню робіт за циклограмою. 

Крім того, в процесі виробничого навчання впроваджувалися передові методи 

роботи знатних гірників Кривбасу – Зінькова, Буцировського, Чайковського та 

інших. 

В ГПШ № 5 гірничий кабінет поповнили новими макетами: геологічним 

розрізом шахти в три горизонти, надшахтної будівлі та макетом системи 

розробок за методом знатних гірників Зінькова і Митрофанова. 

В 1954 р. створені нові методичні комісії, основною метою яких був 

обмін досвідом роботи. В зв’язку з територіальною віддаленістю шкіл, у 

Кривбасі стали практикувати виїзні засідання. Так, в жовтні 1954 р. на такому 

засіданні обговорювали досвід організації педагогічного кабінету в ГПШ № 8 і 

зміст його роботи з кадрами, організацію гірничого кабінету в ГПШ № 5, 

роботу викладачів  ПТУ № 2. 

Проведено спільне засідання методичних комісій і секцій кабінету 

Криворізького куща з питанням про хід виконання розпорядження обласного і 

республіканського управління трудових резервів, заслухано доповідь про 

досвід роботи методичних комісій ГПШ № 8 про вивчення з майстрами 

практичного курсу підручника «Методика виробничого навчання». Цей досвід 



згодом найшов широке впровадження серед ГПШ № 5, 6, 7, 8; шкіл ФЗН № 16 і 

44. Були розроблені пропозиції для покращення підготовки молодих робітників 

в школах ФЗН і ГПШ (42 пункти). 

Регулярно заслуховувались школи про результати роботи за навчальні 

роки, аналізувались статистичні звітності закладів [23]. 

В 1956 р. методнаради розглядали підсумки роботи будівельних і 

гірничопромислових шкіл з 6-місячним терміном навчання і школ ФЗН і ГПШ з 

10-місячним навчанням. В результаті були розроблені пропозиції для 

подальшого покращення навчально-виховної роботи. 

Це, зокрема, в ПТУ № 1 закінчити будівництво навчального полігону 

електровозної відкатки. Надати практичну допомогу в покращені роботи РУ № 

10 і № 20, ПТУ № 2 шляхом направлення досвідчених працівників. Це і 

переобладнання і поповнення наочним приладдям для всіх темам кабінети 

спецтехнологій. Додатково організувати педкабінет в ПТУ № 1 і № 2. Секціям 

при кущовому методкабінеті підготувати розробки в допомогу майстрам і 

викладачам училищ по складним темам. 

Визнано також за доцільне поставити перед Головним управлінням 

трудових резервів УРСР питання про надання директору права преміювати 

майстрів виробничого навчання і викладачів за виконання навчальних планів. 

Дано завдання переобладнати кабінети для політнавчання в ПТУ і РУ по типу 

залізничних училищ № 1 і № 2. Вирішено сприяти ряду шкіл і училищ у 

створені стабільних учнівських колективів і допомогти педагогам покращити 

навчально-виховну роботу [24]. 

В 1957-1958 рр. в Кривбасі діяло 11 будівельних і 9 гірничопромислових 

шкіл (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) з 10 з 6-місячним терміном навчання. 

У ІІІ кварталі 1957 р. були об’єднані Криворізька будівельна школа № 6 з 

330 учнями, що знаходилась на базі тресту «Криворіжбуд» з будівельною 

школою № 10 в одну БШ № 6 з загальним контингентом в 665 осіб. Для цієї 

школи виробничою базою стали трести «Криворіжбуд» і «Криворіжрудбуд». 

Для БШ № 3 в 1957р. трест «Криворіжрудбуд» на території школи розпочав 

будівництво навчальних майстерень вартістю 600 тис. руб. Силами учнів було 



закладено фундамент і виведені до висоти другого поверху стіни. Але в 1958 р. 

будівництво припинилося, так як Дніпропетровський раднаргосп не виділив 

тресту на це коштів, не дивлячись на неодноразові нагадування. 

У зв’язку з об’єднанням шкіл № 6 і № 10 з’явилась можливість 

раціонального використання існуючих ділянок під навчальні майстерні. В 1957-

1958 рр. в будівлях розширено площі за рахунок перепланування приміщень. 

Силами учнів і персоналу виготовлені верстаки, стелажі, інструменти і 

влаштовані робочі місця. Вісім майстерень, які мала школа, займали 800 кв. 

метрів і були розраховані на 200 робочих місць. В травні 1958 р. проведено 

поточний ремонт і підготовлено обладнання: 25 столярних і 25 слюсарних 

верстатів, виготовлені наочні приладдя. Значну допомогу в організації 

перебудови школи надав трест «Криворіжбуд». 

В 1958 р. в ГПШ № 10 майстерні створені в пристосованому приміщенні, 

яке базове підприємство – ШУ ім. Р.Люксембург не відремонтувало. Навчання 

учнів первинним навичкам і прийомам управління навантажувальною 

машиною, скреперною лебідкою та іншими механізмами в ГПШ №№ 2, 7, 10 

проводилося на навчальних полігонах. 

На території ПТУ № 2 (колишня ГПШ № 1), ГПШ №№ 2, 5, 9, 10 

завершувались будівельні та монтажні роботи по створенню нових і 

розширенню існуючих навчально-тренувальних полігонів. 

Всього в 1958 р. в ГПШ організована одна слюсарна майстерня (№ 9), 

переобладнані в № 1, 8 і обладнана одна в ГПШ № 10. 

Навчально-практична база будівельних і гірничопромислових шкіл 

поповнювалась новими машинами, обладнанням і інструментами від базових 

підприємств у відповідності до постанови Дніпропетровського раднаргоспу: 

електрофарбопульт – 1, фарбопульти – 10, фарботерки – 3, паркетно-

шліфувальна машина – 1, електророзварювальний апарат – 2, фарбувальний 

апарат – 1, розчинонасос – 2, компресор для олійних робіт – 1, цепова пилка – 

1, електросвердлилка – 1, вібромашина – 1, циркулярна пила – 1, накладне 

точило – 1, фрезерний станок – 1, різаки – 3, шланги ацетиленові і кисневі – по 



30 комплектів, машина постійного струму – 1, регулятор току – 1, амперметр – 

1, вольтметр – 1, електрорубанки – 5. 

Отримано з фондів обласного управління трудових резервів: 

зварювальний апарат СТЕ – 34, електрорубанки – 5, трансформатори – 3, 

столярні верстаки – 4. 

Гірничорудне обладнання: навантажувальна машина ПМЛ-5 – 2, 

скреперні лебідки АВ-7 і ЛС-10 – 3, повітряні лебідки ЛТ-2 – 1, грейдерний 

навантажувач БЧ-1 – 1, станки глибокого буріння БЗС-2М – 4, вентилятор ВМ-

200 – 2, насоси на 70 куб. м/хв. – 1, пневматичні колонки ПК-18 – 6, бурильних 

молотків різних марок – 27, високочастотні перфоратори – 20, а також 

електропилки, шланги водяні і повітряні, електрорізальна апаратура і 

матеріали. 

Навчально-виробничі роботи за своїм характером були різноманітними. 

На них учні добре засвоїли прийоми і навички за своїми професіями. 

ГПШ № 7 і № 8 перетворені на ПТУ з підготовки робітників для 

комплексних бригад. Їм були надана відповідна практична допомога в 

організації навчання [25]. 

В 1952-1959 рр. всі навчальні заклади Кривбасу були втягнуті в змагання 

на честь 40-річчя комсомолу і брали на себе підвищені зобов’язання. 

Ініціатором виступила будівельна школа № 6 і ГПШ № 3, які через газети 

звернулись до всіх навальних закладів міста і Широківського району. В рамках 

змагання організовано 24 гуртки технічної творчості, які охоплювали понад 300 

осіб. 

Методичний кабінет Криворізького куща за розпорядженням з області 

популяризував практику створення навчально-технічної бази при ГПШ і 

методи її використання за досвідом ГПШ Сталінської області. 

Займались покращенням досвіду організації робочого місця і навчання 

первинним навичкам будівельників і прохідників на навчально-тренувальній 

площадці. Відпрацьовувалась практика розборки і збирання ПМЛ-5 і 

розроблялась методичка по демонтажу і збиранню навантажувальних машин 



(майстер ГПШ № 8 Задирака). Директор ГПШ № 1 Гірич розробив методичку з 

досвіду організації навчально-тренувальної площадки і полігону [26]. 

Учні гірничих шкіл навчались на шахтах Кривбасу прийомам буріння 

шпурів в горних масивах різними врубами, кріпленню гірничих виробіток на 

розгалуженнях і на закругленнях, прибиранню породи навантажувальними 

машинами і відкатці руди шахтними електровозами, а також проводили 

доставку руди скреперними лебідками. 

Групи бурильників застосовували нові методи проходки дучок за 

методом Героя Соціалістичної Праці бурильника шати ім. Кірова Виноградова. 

За цим методом дистанція від дучки до дучки корегувалась, що дозволяло 

гірнику бурити одночасно два забої. Скреперисти освоїли нові типи скреперних 

лебідок ЛС-28, ЛС-50, Л2-16. 

24 грудня 1958 р. був прийнятий Закон СРСР «Про зміцнення зв’язку 

школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти СРСР». З 

цією метою школи фабрично-заводського навчання, ремісничі, залізничні, 

гірничопромислові, будівельні училища трудових ресурсів реорганізувались у 

денні та вечірні міські професійно-технічні училища з терміном навчання від 1 

до 3 років. 

Реорганізацією закладів у 1962-1963 навального року розпочався новий 

етап у розвитку професійно-технічної освіти України, який припав на 1959-

1991 роки. 

 

Додаток 1 

Довідка про час заснування та зміни назв деяких профтехучилищ міста 

ПТУ № 8. Засноване 1 грудня 1940 р.: ФЗН № 28 (1944-1947); ФЗН № 57 

(1947-1948), РУ № 20 (1949-1960), міське ПТУ № 8 (1961-1969). 

ПТУ № 9. Засноване в 1944 р.: школа ФЗН № 44 (1944-1946); ФЗН № 16 

(1946-1956); будівельна школа № 6 (1958-1962), будівельна школа № 10 (1955-

1957), міське ПТУ № 9 (1962-1974). 



ПТУ № 28. Засноване в 1944 р.: ФЗН № 47 (1944-1947), ремісниче 

училище № 10 (1947-1962), будівельна школа № 10 (1962-1963), міське ПТУ № 

28 (1963-1974). 

ПТУ № 14. Створене в 1955 р.: будівельна школа № 13 (1956-1962), 

міське ПТУ № 14 (1962-1976). 

ПТУ № 29. Відкрите в 1944 р.: ГПУ № 1 (1951-1962), гірниче ПТУ № 29 

(1962-1964), міське ПТУ № 29 (1964-1974). 

ПТУ № 30. Відкрите в 1944 р.: ФЗН № 43 (1944-1946), ФЗН № 55 (1947-

1952), ГПШ № 6 (1950-1956), ГПШ № 7 (1952-1961), ФЗН № 75 (згодом ПТУ № 

75), міське ПТУ № 3 (1962-1966), міське ПТУ № 30 (1967-1982). 

ПТУ № 31. Відкрите в 1947 р.: ФЗН № 54 (1947-1951), ГПШ № 9 (1951-

1959), ГПУ № 4 (1959-1966), міське ПТУ № 31 (1966-1975). 

ПТУ № 32. Відкрите в 1950 р.: ГПШ № 10 (1951-1959), ГПУ № 5 (1959-

1962), міське ПТУ № 5 (1963-1975), середнє ПТУ № 32 (1975-1993). 

ПТУ № 33. Відкрите в 1944 р.: ФЗН № 35 (1944-1951), ГПШ № 2 (1951-

1961), будівельне училище № 1 (1961-1963), міське ПТУ 33 (1963-1974). 

ПТУ № 36. Відкрите в 1944 р.: школа ФЗН № 36 (1944-1950), ГПШ № 3 

(1950-1961), будівельне училище № 10 (1961-1963), міське ПТУ № 36 (1963-

1984). 

ПТУ № 37. Відкрите в 1944: школа ФЗН № 45 (1944-1952), ГПШ № 5 

(1952-1963), міське ПТУ № 37 (1963-1981). 
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