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економіки України (1943 – 1950 рр.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 «Історія України». – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. Сковороди; Запорізький національний університет, Харків – 

Запоріжжя, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена комплексному вивченню найважливіших 

аспектів функціонування навчальних закладів системи трудових резервів під час 

відбудови економіки України у 1943–1950 рр. 

В ході роботи було з’ясовано стан наукової розробки теми та проаналізовано 

джерельну базу дослідження. Визначено та охарактеризовано три групи наукових 

робіт за досліджуваною тематикою: радянська, сучасна українська та зарубіжна 

історіографія. Загалом в науковій літературі частково висвітлювалися лише окремі 

сторінки історії установ трудових резервів. Досі немає узагальнюючої монографічної 

чи дисертаційної праці, предметом якої б став комплексний аналіз соціально-

економічних та соціокультурних особливостей функціонування системи ДТР саме 

під час відбудови економіки України 1943–1950 рр.  

Опубліковані джерела в основному побачили світ у радянські часи, а тому 

спеціально підбиралися так, щоб підтримувати тогочасні офіційні схеми вивчення 

даної проблематики. У цій ситуації основу джерельної бази даного дослідження 

склали документи з фондів центральних архівів (Центральний державний архів 

вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів 

громадських об’єднань України) та державних архівів Донецької, Запорізької, 

Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської областей. 

Більш ґрунтовним та достовірним дослідження дозволило зробити використання 

інформації повоєнної преси, усної історії, мемуарної та автобіографічної літератури.  
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До методологічних основ дослідження увійшли принципи історизму, 

об’єктивності, системності, всебічності, антропологізму. З-поміж дослідницьких 

прийомів застосовано комплекс загальнонаукових, специфічно-історичних та 

міждисциплінарних методів, серед яких: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

типологізація, порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, 

ретроспективний, просопографічний, кліометричний та ін. 

У ході вивчення процесу відновлення та розвитку мережі навчальних закладів 

трудових резервів УРСР з’ясовані його головні особливості: тісний зв’язок зі станом 

стратегічних галузей народного господарства, поява нових типів навчальних 

установ, географічна неоднорідність розміщення, переорієнтування з масовості на 

більш високу якість підготовки молодих робітників наприкінці 1940-х рр. 

Було охарактеризовано стан матеріальної бази установ системи ДТР. Створення 

матеріальної бази шкіл та училищ здебільшого відбувалося силами самих закладів, 

їх персоналу і вихованців в умовах нестачі будівельних матеріалів, технічного 

оснащення та інвентарю. Безпосереднє державне фінансування було недостатнім. 

Водночас недоліки централізованого постачання певною мірою компенсувала 

допомога базових підприємств та шефів.  

Визначено кількісний та якісний склад персоналу шкіл та училищ трудових 

резервів. Освітньо-кваліфікаційний рівень адміністративно-педагогічних кадрів 

зазначених закладів у відбудовчий період залишався вкрай низьким і став одним із 

слабких місць, котрі перешкоджали нормальній діяльності цих установ. Ще більш 

проблему загострювали низька дисципліна працівників та плинність кадрів. 

Виявлені особливості комплектування учнівського контингенту установ 

системи трудових резервів та проаналізовані проблеми його збереження. 

Вирішальну роль у наповненні ДТР відігравали примусові призови. Максимальних 

показників чисельність трудрезервників в Україні досягла наприкінці 1947 – на 

початку 1948 рр. Кількість учнів протягом року змінювалася циклічно з тяжінням до 

дисритмічності наприкінці 1940-х рр. Масштабний процес залучення молоді до 

установ системи трудових резервів та методи його здійснення ускладнювалися 

різними підходами до комплектування учнівських контингентів закладів певних 
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типів, розширенням категорій мобілізованих, неоднозначною мотивацією молоді до 

навчання, поширенням ухиляння від призовів. В умовах недобору молоді вирішення 

проблеми збереження учнівського контингенту стало однією з центральних засад 

забезпечення діяльності системи трудових резервів. Найбільш поширеною 

причиною втрат контингенту були втечі мобілізованої молоді, знизити кількість 

яких не вдавалося навіть за допомогою кримінального переслідування.    

Розкриті головні характеристики навчального процесу в установах системи 

трудових резервів. Складовими процесу підготовки молодих робітничих кадрів у 

закладах ДТР були: виробниче навчання, спеціально-технічні та загальноосвітні 

дисципліни включно з політзаняттями, а також фізичне виховання чи військова 

підготовка. Наголос робився на набутті практичного досвіду шляхом виробничого 

навчання, на яке відводилася левова частка часу. Праця учнів під час практики в 

основному використовувалася як спосіб їх практично безкоштовної експлуатації. 

Встановлені головні риси виховної роботи та форм учнівського дозвілля у 

закладах трудрезервів. Організація позанавчального життя молоді в установах 

системи трудових резервів ґрунтувалася на напіввоєнних принципах виховання. 

Заходи з проведення учнівського дозвілля обов’язково повинні були мати 

ідеологічну і патріотичну спрямованість. Керівництво ДТР вважало шкідливим 

неформальне проведення вільного часу учнями і боролося з ним. 

Вивчено стан матеріально-побутового забезпечення молоді під час навчання: 

особливості харчування, обмундирування та умов проживання учнів. Переважаючим 

фактором, що впливав на повсякденне життя учнів у закладах трудових резервів, була 

тотальна залежність учнів від держави. За нестатків і повоєнного голоду норми 

державного харчового і матеріально-побутового забезпечення у закладах ДТР 

сприймалися як задовільні. Водночас фактичне забезпечення їжею та 

обмундируванням встановленим нормам здебільшого не відповідало через проблеми 

централізованого постачання, неефективне використання ресурсів, неналежну якість 

товарів і корупцію серед персоналу установ. Більшість трудрезервників під час 

навчання мешкали у гуртожитках, нормальному функціонуванню яких 
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перешкоджали нестача меблів, м’якого інвентарю, палива, а також тіснота 

приміщень, антисанітарія, незадовільні соціальні умови.  

Ключові слова: повоєнна відбудова, професійно-технічна освіта, трудові 

резерви, освіта робітників, школи ФЗН, ремісничі училища, повсякденне життя. 
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SUMMARY 

 
Korol V. M. Educational institutions of Labour Reserves system during the economy 

recovery of Ukraine (1943–1950). – Qualifying scientific work as a manuscript. 

 Dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences (PhD) in specialty 

07.00.01 "History of Ukraine". – H. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; 

Zaporizhzhya National University, Kharkiv–Zaporizhzhya, 2017. 

The dissertation is devoted to complex study of the most important aspects of the 

functioning of Labour Reserves (LR) educational institutions during the economy recovery 

of Ukraine in 1943–1950.  

The status of scientific research of the topic was studied and the source base was 

analysed in the work. Three groups of research papers on investigated themes were 

defined and described: the Soviet, modern Ukrainian and foreign historiography. In 

general, the literature partially covered only a few pages of Labour Reserves institutions 

history. There is still no generalizing monographic or dissertation work, which 

comprehensive examines the socio-economic and socio-cultural features of the LR system 

during the economy recovery of Ukraine (1943–1950) as a subject. 

Published sources were mainly edited in Soviet time, and therefore they were 

specifically chosen to support the official schemes of studying the subject. In this situation 

the basis of sources of this study were documents from the central archives funds (Central 

State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, Central State 

Archives of Public Organizations of Ukraine) and State Archives of Donetsk, 

Zaporizhzhya, Luhansk, Lviv, Odessa, Rivne, Sumy regions. Using post-war media 
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information, oral history, memoir and autobiographical literature allowed to make the 

research more fundamental and trustworthy. 

A methodological base of the research includes the principles of historicism, 

objectivity, consistency, comprehensiveness, anthropologism. The range of general, 

specific historical and interdisciplinary research methods was used. It includes analysis, 

synthesis, induction, deduction, typology, comparative historical, problem-chronological, 

retrospective, prosopography, cliometrics methods etc. 

The main features of restoring and developing a network of schools of labor reserves 

of Ukrainian SSR were clarified. They were close relationship with the condition of 

strategic sectors development of the economy, the emergence of new types of educational 

institutions, geographical heterogeneity of accommodation, and reorientation from mass to 

higher quality of young workers in the late 1940s. 

The condition of the material base of Labour Reserves institutions was described. 

Material base of factory training and vocational schools was mostly created by themselves, 

their staff and students in a lack of building materials, technical equipment and inventory. 

Direct government funding was insufficient. However, the imperfection of centralized 

supply was compensated to some extent by the help of basic enterprises and patrons. 

The quantitative and qualitative composition of the staff of Labour Reserves schools 

was studied. Educational qualification of administrative and teaching staff of institutions 

during Recovery period remained extremely low and has become one of the failings that 

prevented the normal operation of these institutions. Poor discipline of employees and 

turnover even more aggravated the problem. 

The features of student contingent recruitment by LR agencies were indicated and the 

problems of youth saving were analysed. Enforcement mobilization actions played a 

crucial role in filling of Labour Reserves. The maximum number of LR students in 

Ukraine has reached at the turn of 1947–1948. The number of students varied cyclically 

during the year with tendency towards dysrhythmia in late 1940s. The large-scale process 

of involving young people in LR institutions and methods of its implementation were 

complicated by different approaches to recruiting student contingent of certain types of 

institutions, the expansion of the mobilized categories, ambiguous motivation of young 
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people to education, spread of evading conscription. The saving of the student contingent 

was one of the central problems of the Labour Reserves system in terms of youth shortfall. 

The most common cause of contingent loss was students escapes, reduce the amount of 

which was not possible even with the criminal prosecution. 

Main characteristics of the educational process in LR schools were revealed. 

Industrial training, special technical and general disciplines, politic studies, physical 

education or military training were the components of the training of young workers in 

Labour Reserves institutions.  The emphasis was placed on gaining practical experience 

through industrial training, to which the most of the time was assigned. The work of the 

students during practice was mainly used as a method of their almost free exploitation.  

Main features of educative work and forms of student leisure activities in LR 

institutions were identified. Organizing of extracurricular life of young people based on 

the paramilitary training principles in the factory training and vocational schools. 

Measures of student entertainment must have been patriotic and ideological orientation. 

LR management considered informal students free time as harmful and fought with it. 

Material support of young people during their studies (especially food, clothing and 

living conditions of students) was investigated. The predominant factor that affected the 

daily lives of Labour Reserves students was total dependence of students from the state. 

State standards of the food supply and material conditions in LR institutions perceived as 

satisfactory under the postwar hunger and needs. However, the actual provision of food 

and clothing largely didn’t consistent to official standards through problems of centralized 

procurement, inefficient use of resources, inadequate quality of goods and corruption 

among staff. Most students lived in dormitories while studying. The lack of furniture, soft 

equipment, fuel, and cramped spaces, lack of sanitation, poor social conditions prevented 

the normal functioning of hostels. 

Key-words: post-war restoration; Labour Reserves; vocational education, workers 

educations; factory training schools; vocational schools, everyday life.   
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Події останніх трьох років в Україні чітко 

продемонстрували, що держава стала на шлях глибоких реформ. Однією з галузей, 

що наразі зазнає перетворень і вдосконалення за найкращими світовими зразками, є 

освіта і, зокрема, її професійно-технічна складова. Саме тому зростає зацікавленість 

у дослідженні стану цієї сфери в історичній ретроспективі, адже існуюча дотепер 

вітчизняна система профтехосвіти в основних рисах залишалася безпосереднім 

нащадком своєї радянської попередниці.  

У наші дні Східна Україна зазнала значних руйнацій внаслідок бойових дій 

під час т. зв. антитерористичної операції. Вже зараз зрозуміло, що відразу після 

вирішення проблеми Донбасу у військово-політичні площині цей регіон очікує 

складний процес відновлення економіки й інфраструктури. Він потребує не тільки 

величезних коштів та матеріальних ресурсів, але й значної кількості цінних 

висококваліфікованих кадрів, в тому числі й робітничих. Востаннє відбудова такого 

масштабу в країні відбувалася лише у 1943–1950 рр. після її звільнення від 

німецької окупації. Саме тому досвід швидкої розбудови професійно-технічної 

освіти і забезпечення виробництва кваліфікованими працівниками у період 

відновлення економіки України за екстремальних умов та незначних ресурсів є 

унікальним та надзвичайно цінним.  

Водночас актуальним залишається дослідження проблеми стосунків громадян 

і влади під час суспільних та економічних змін, що є болючими і для сьогодення. За 

матеріальними здобутками та досягненнями системи трудових резервів також стоять 

примусові мобілізації підлітків, жахливі соціально-побутові умови проживання 

учнів, виснажлива праця неповнолітніх, кримінальне переслідування за самовільне 

залишення навчальних закладів. Вивчення різних аспектів не тільки освітньої, але й 

соціальної та молодіжної політики радянського періоду дозволяє виявити основні 

тенденції розвитку цих сфер. Визначення закономірностей  та протиріч, осмислення 

позитивних і негативних сторін допоможе врахувати помилки, здійснені у цих 
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галузях на державному рівні, й уникнути їх на сучасному етапі реалізації соціально-

економічних та соціокультурних програм.  

Сучасна політична ситуація у державі та утвердження нових підходів до 

вивчення історії України сприяли критичному переосмисленню оцінок радянських 

дослідників обраної нами теми. 

Таким чином, розкриття даної теми на базі введення до наукового обігу нових 

і маловідомих джерел, а також теоретичне узагальнення отриманих результатів 

роботи разом з можливістю їх практичного використання доводять актуальність і 

значимість дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження пов’язано з науково-дослідною темою кафедри історії України 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

«Історія України: проблеми суспільного, політичного, культурного, економічного 

розвитку» (номер державної реєстрації 0111U006444), а також з держбюджетним 

фундаментальним дослідженням Регіонального науково-дослідного центру 

історичного краєзнавства Сумського державного університету «Історичний 

розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання 

загальнонаціональної моделі історичної пам’яті» (номер державної реєстрації 

0115U000677). 

Метою дослідження є комплексне вивчення і об’єктивне висвітлення різних 

аспектів функціонування навчальних закладів системи трудових резервів під час 

відбудови економіки України у 1943–1950 рр. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні науково-

дослідницькі завдання: 

- з’ясувати стан наукової розробки теми, проаналізувати джерельну базу та 

визначити методологічні засади дослідження; 

- уточнити і доповнити відомості про процес відновлення та розвитку мережі 

навчальних закладів трудових резервів УРСР; 

- охарактеризувати стан матеріальної бази установ системи ДТР; 
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- визначити кількісний та якісний склад адміністративно-педагогічного 

персоналу шкіл та училищ зазначеної структури; 

- виявити особливості комплектування учнівського контингенту установ 

системи трудових резервів та проаналізувати проблеми його збереження; 

- розкрити особливості навчального процесу в установах системи трудових 

резервів; 

- встановити головні риси виховної роботи та форм учнівського дозвілля у 

закладах ДТР; 

- висвітлити стан матеріально-побутового забезпечення молоді під час 

навчання: особливості харчування, обмундирування та умов проживання учнів. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є професійно-технічні навчальні 

заклади системи державних трудових резервів на території Української РСР у 1943 –

 1950 рр. 

Предмет дослідження становлять закономірності відновлення і 

функціонування навчальних закладів системи трудових резервів; соціальні умови і 

стан матеріально-побутового забезпечення учнів під час навчання у даних 

установах. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1943–1950 рр. Нижня межа 

пов’язана з тим фактом, що процес відновлення мережі навчальних закладів ДТР 

України розпочався відразу ж після звільнення територій з-під німецької окупації 

починаючи з другої половини 1943 р. Верхня хронологічна межа дослідження 

визначається кінцем першої повоєнної (четвертої) п’ятирічки (1946–1950 рр.), 

завершенням основних заходів з відбудови економіки України. Крім того, цей час 

збігається із завершенням перших рішучих кроків влади у напрямку оптимізації 

системи трудових резервів.  

Географічні межі дослідження визначені усією територією Української РСР 

зазначеного періоду з урахуванням адміністративно-територіальних змін, 

викликаних повоєнним врегулюванням кордонів. 

Методологічні та теоретичні засади дисертаційного дослідження становлять 

принципи історизму, об’єктивності, системності, всебічності, антропологізму. 
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До методологічного інструментарію також увійшли: 

– загальнонаукові методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, типологізація, 

абстрагування, конкретизація); 

– специфічно-історичні (порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, 

історико-генетичний, ретроспективний); 

– спеціальні міждисциплінарні методи (індивідуально-психологічний, цільові 

опитування, просопографічний, кліометричний, бібліометричний, контент-

аналізу). 

Комплексне застосування всіх згаданих засобів дослідження стало одним з 

важливих чинників підвищення науково-теоретичного рівня даної роботи та її 

значення. 

Наукова новизна роботи зумовлена постановкою і розробкою проблеми, яку 

досі не було виокремлено як предмет окремого комплексного наукового 

дослідження у вітчизняній та закордонній історіографії. Введення до наукового 

обігу значного масиву нових джерел (зокрема, архівних матеріалів та інформації 

усної історії) дозволило автору створити комплексну працю, в якій всебічно 

досліджується діяльність навчальних закладів трудових резервів України у період 

відбудови економіки 1943–1950 рр. 

У дисертації уперше: 

– на основі широкого джерельного матеріалу розглянуто соціокультурні 

характеристики персоналу й учнівського контингенту досліджуваних установ: 

походження, рівень освіти, стать, вікові особливості, мотивація до навчання 

(роботи) тощо; 

– висвітлено характер, методи, обставини і регіональні особливості залучення 

молоді до системи ДТР України; 

– проаналізовано стан збереження учнівського контингенту, явище 

самовільного залишення навчання та шляхи боротьби з ним з боку держави; 

– здійснено дослідження найголовніших аспектів повсякденного життя 

учнів-трудрезервників: харчування, обмундирування, умови проживання і 

дозвілля;   
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уточнено: 

– інформацію про стан матеріальної бази і регіональні особливості розвитку 

певних видів професійно-технічних навчальних закладів; 

– типологію профтехосвітніх закладів періоду відбудови народного  

господарства після Другої світової війни;  

– особливості навчального, виховного і виробничого процесу у школах та 

училищах системи ДТР; 

доповнено: 

– низку статистичних даних щодо чисельності учнівського контингенту і 

адміністративного персоналу в установах трудових резервів УРСР у 1943–1950 рр.; 

– відомості про державні та партійні органи, які здійснювали керівництво 

структурою ДТР, а також займалися проведенням кампаній з мобілізації молоді до 

училищ та шкіл трудрезервів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що матеріали 

комплексного дослідження з даної проблеми можуть бути використані при 

подальшій розробці споріднених питань, написанні монографічних та 

узагальнюючих наукових праць з близьких та дотичних тем. Дисертація також 

містить значний фактичний матеріал та концептуальні положення, які можуть 

використовуватися у ВНЗ при викладанні навчальних дисциплін «Історія України» 

та «Історія держави і права України», підготовці тематичних спецкурсів 

поглибленого вивчення історії освіти, робітничого класу, соціальної та економічної 

історії України чи окремих її регіонів, створенні підручників і посібників із 

зазначених дисциплін. Аналіз досвіду досліджуваного періоду може становити 

особливий інтерес при реформуванні та модернізації системи професійно-технічної 

освіти у сучасній Україні. 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані у дисертації наукові 

положення і висновки належать особисто здобувачу та є його науковим доробком. 

Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, де викладено 

історію навчальних закладів системи трудових резервів в Україні та висвітлено 

становище учнівського контингенту цих установ. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки наукового 

дослідження знайшли відображення у доповідях на 14 міжнародних та 

всеукраїнських конференціях: «ХІІІ Джерелознавчих читаннях» (Київ, 2012 р.), 

Всеукраїнській Інтернет-конференції «Гуманітарні основи сучасного знання» 

(Миколаїв, 2012 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гендерна 

мапа України» (Суми, 2012 р.), ІІІ Міжнародній науковій конференції молодих 

вчених та студентів «Глухівські наукові читання» (Глухів, 2013 р.), ІІ, ІІІ та IV 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Суспільно-політичні процеси на 

українських землях: історія, проблеми, перспективи» (Суми, 2013, 2015 і 2017 рр.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми юридичної 

науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства» (Суми, 2014 р.), 

Всеукраїнській науковій конференції «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку 

сучасного суспільства» (Суми, 2014 р.), І та ІІ Міжнародних науково-практичних 

конференціях «Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і 

сьогодення» (Суми, 2014 і 2016 рр.), V та VI Міжнародних науково-теоретичних 

інтернет-конференціях «Місто. Культура. Цивілізація» (Харків, 2015 і 2016 рр.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади функціонування 

публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки 

суспільства» (Суми, 2016 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 9 

наукових статей, з яких 6 – у фахових виданнях України та 3 – у закордонних 

журналах. Серед опублікованих статей одна надрукована у виданні, що індексується 

наукометричною базою даних «Scopus». 

Структура та зміст дисертації визначені метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається із вступу, п’яти розділів (13 підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел і літератури та додатків (8 таблиць, 4 фото, 3 схеми, 

2 діаграми, 1 графік, 1 витяг з архівного документу). Обсяг дисертації – 

234 сторінок, з яких основний текст складає 189 сторінок, список використаних 

джерел та літератури – 30 сторінок (включає 304 найменування). 
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РОЗДІЛ 1 

 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

З огляду на постійний пошук найефективніших шляхів організації якісного 

навчання персоналу і політики забезпечення потреб економіки у робочій силі історія 

радянської системи державних трудових резервів періоду повоєнної відбудови 

економіки України доволі часто привертала увагу як вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідників.  

Загалом весь масив наукових праць, присвячених даній тематиці, можна 

розділити на три групи: радянська історіографія, роботи сучасних українських 

істориків і дослідження зарубіжних науковців. Зауважимо, що групи є 

нерівномірними за чисельністю, і перша з них є найбільшою, оскільки саме в СРСР 

найактивніше займалися розробкою проблематики, пов’язаної з історією вітчизняної 

професійно-технічної освіти часів відбудови народного господарства після Другої 

світової війни. 

Характерною особливістю досліджень радянських учених було використання 

виключно марксистської методології. На жаль, історики СРСР були змушені чітко 

дотримуватися офіційних настанов і показувати точку зору влади на події минулого. 

Однак науковці цього періоду зіграли важливу роль, оскільки вперше звернулися до 

даного питання і ввели до наукового обігу певну кількість відповідних історичних 

джерел. 

Умовно радянську історіографію проблеми можна поділити на три періоди: 

повоєнний, добу т. зв. «застою» та часи т. зв. «перебудови».  

Перший період визначено у хронологічних межах кінця 1940-х – середини 

1960-х рр. Роботи з даної проблематики у цей період створювалися безпосередніми 

учасниками та очевидцями подій. Дехто з них раніше займав посади, що мали 

безпосереднє відношення до структури ДТР. З одного боку, вони демонстрували 

компетентність і добре володіння інформацією щодо зазначених подій. Але з іншого 
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– ці дослідники не завжди залишалися неупередженими та об’єктивними, 

характеризуючи події, до яких самі були причетними. 

Перші спроби осмислити на науковому рівні процеси і явища, що стосувалися 

відновлення та функціонування навчальних закладів системи трудових резервів 

України, належали історикам комуністичної партії. Внаслідок панування офіційної в 

той час марксистсько-ленінської ідеології, величезна увага приділялася 

обґрунтуванню твердження про керівну і визначальну роль партії у справі повоєнної 

відбудови економіки взагалі та відновленні системи професійної-технічної 

підготовки кадрів зокрема. Глорифікуючи трудові подвиги повоєнного покоління 

робітничої верстви УРСР, авторами неодмінно аналізувалося таке невід’ємне явище 

радянської доби, як соціалістичні змагання та ударницький рух. Саме такий 

характер притаманний роботам Л. А. Беспалової, В. Ф. Білика, В. Ф. Бичикова, 

А. О. Зворикіна, П. І. Познякова та Л. І. Цибина [186; 188; 191; 228; 270; 287]. 

 В свою чергу діяльність комсомольських організацій з мобілізації молоді на 

відбудову промисловості, а також їх агітаційно-пропагандистську роботу серед 

учнів-трудрезервників вивчали О. М. Беляшов, В. Ю. Білан, О. В. Кузнецов і 

М. Ф. Хорошайлов [185; 192; 257; 286]. 

Важливою подією став вихід у 1955 р. монографії А. М. Веселова, що була 

присвячена дослідженню безпосередньо історії навчальних закладів ДТР і написана 

на матеріалах системи трудових резервів РРФСР [205]. Пізніше автор розширив 

географічні межі дослідження. Наступна його книга була присвячена історії 

профтехосвіти всього СРСР. Ця робота мала здебільшого оглядовий характер і 

хронологічно охоплювала весь радянський період від 1917 р. до реформ у галузі 

освіти хрущовської доби. Зазначимо, що у розділі, присвяченому повоєнному 

періоду, аналізувалися особливості формування та функціонування не тільки 

установ системи трудових резервів, але також і професійно-технічних навчальних 

закладів поза її межами. Такий масштабний підхід був використаний 

А. М. Веселовим для порівняння між собою профтехосвітніх установ різних типів. 

Зокрема, ним були показані відмінності між школами ФЗН та відомчими школами 

ФЗУ, що існували поза ДТР [206]. 
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Ще одним дослідженням того часу, що узагальнювало  досвід підготовки 

кваліфікованих робітників, стала праця Ф. Л. Блинчевського та Г. Й. Зеленка. 

Зазначимо, що один із співавторів – Генріх Йосипович Зеленко – у 1940-х рр. 

обіймав посаду заступника міністра трудових резервів, а на момент написання 

роботи у другій половині 1950-х рр. – начальника ГУТР при Раді Міністрів СРСР. 

Залучивши численні статистичні та архівні матеріали, автори проаналізували 

складний і багатогранний шлях становлення форм організації і методів навчання у 

закладах ДТР [194].  

Так чи інакше питання функціонування системи трудових резервів постійно 

потрапляло у поле зору радянських науковців, які спеціалізувалися на вивченні 

історії робітничого класу СРСР. Авторами праць відповідного напряму стали 

О. С. Кудлай, Г. Г. Морехина та А. В. Смирнов. Дослідники аналізували вплив 

масштабної діяльності системи ДТР на кількісні й якісні показники виробничих 

кадрів промисловості [256; 265; 278].  

Важливими є дослідження радянських правознавців. Глибокий аналіз 

трудового права СРСР періоду Другої світової війни належить групі науковців на 

чолі з І. Т. Голяковим. Дана колективна праця висвітлює особливості законодавства 

щодо трудрезервників та їх правовий статус [279].  

Найбільш потужного поступу історія професійно-технічної освіти в СРСР 

набула у середині 1960-х – середині 1980-х рр. У період «застою» спостерігається 

тенденція до створення узагальнювальних фундаментальних праць. Але якщо у 

двотомній «Історії робітничого класу Української РСР» системі трудових резервів 

присвячені буквально три речення [234, с. 336–337], то у таких виданнях, як 

«История рабочего класса СССР» та «История социалистической экономики», 

розгляду питання підготовки кваліфікованої робочої сили у навчальних закладах 

ДТР за часів Другої світової війни та подальшої відбудови економіки відведені були 

цілі підрозділи. Наводилися важливі статистичні дані, вказувалися головні напрями 

комплектування учнівського контингенту, згадувалися особливості навчання 

молодих робітників для певних стратегічних галузей господарства. Однак більшість 
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аспектів розвитку системи трудових резервів були розглянуті лише поверхнево [230; 

231; 232]. 

На певних змінах у соціальній структурі радянського робітничого класу 

внаслідок діяльності системи ДТР наголошували у своїх роботах О. В. Краснов, 

С. Л. Сенявський, В. Б. Тельпуховський та О. І. Шкаратан [202; 277; 291]. 

У середині 1970-х рр. вийшла монографія Е. С. Котляра, яка доволі докладно 

розглянула розвиток установ системи трудових резервів країни періоду 1941–

1945 рр. У виданні розкривалися питання стану мережі навчальних закладів у 

воєнний період, поступового вдосконалення навчального процесу та ідейного і 

військово-фізичного виховання учнів, вивчені роль і соціальні функції системи 

трудових резервів, у подробицях описана виробнича діяльність учнів та працівників 

навчальних закладів для фронту і тилу [254].  

У цей же період з’явилися праці академіка С. Я. Батишева, які узагальнювали 

педагогічний досвід діяльності системи трудових резервів. Розвиток сфери 

підготовки молодих робітників розглядається автором у тісному взаємозв’язку з 

процесом економічного, соціально-політичного і культурного розвитку країни [183; 

269]. У 1981 р. під керівництвом С. Я. Батишева було проведено Всесоюзний 

симпозіум з проблем історії профтехосвіти, в роботі якого взяли участь як визнані 

досвідчені вчені, так і дослідники-початківці. Значна кількість доповідей на цьому 

заході була присвячена різним аспектам історії системи трудових резервів у СРСР 

[208]. 

Водночас монографії І. К. Воєводського, І. Г. Коваленка, М. М. Кучеренка та 

П. В. Прохоровича на основі широкого масиву джерел охарактеризували стан 

матеріальної бази навчальних закладів ДТР, зміни у складі адміністративно-

педагогічного персоналу та учнівського контингенту, а також інші соціальні аспекти 

функціонування установ системи трудових резервів СРСР повоєнного періоду [207; 

258; 272].  

У роботі Л. Г. Коняхина досліджується вплив зовнішньополітичних подій 

початку 1940-х рр. на зміни у радянському трудовому законодавстві. Вчений 

підкреслював, що створення системи ДТР було вимушеним в умовах нової війни в 
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Європі та можливості військового нападу на СРСР. На його думку, трудова 

мобілізація молоді стала одним з головних чинників консолідації сил та ресурсів 

тилу для перемоги над Німеччиною [243]. 

Певний вклад у вивчення життя трудрезервників зробили й історики, що 

досліджували становище радянської молоді у роки Другої світової війни. Так, 

В. Г. Єрьомін та П. Ф. Ісаков описували добровільну виробничу діяльність учнів 

шкіл ФЗН і училищ для потреб фронту [224].  

Не оминув тему трудових резервів та їх значення для повоєнного відновлення 

народного господарства Я. Є. Чадаєв, що ретроспективно досліджував економіку 

СРСР [288]. 

Однак усі вищезгадані наукові праці розглядали дану проблематику у рамках 

усього Радянського Союзу і стосувалися процесів в Україні лише як його частини. 

При чому місцеві особливості розвитку системи ДТР в УРСР, як правило, до уваги 

практично не бралися. Першим, хто почав безпосередньо досліджувати мережу 

установ трудових резервів України, став Г. І. Терещенко. У його монографії, 

написаній за матеріалами кількох областей, вперше вивчалася регіональна (стосовно 

УРСР) специфіка створення системи ДТР, її структура і навчально-виробнича 

діяльність [282]. 

Згодом Г. І. Терещенко у співавторстві з М. Ф. Пузановим видали ще одну 

наукову працю, яка комплексно висвітлювала проблеми історії професійно-

технічної освіти України. Серед українських досліджень радянської доби це єдина 

праця, в якій зроблено спробу систематизувати історію становлення і розвитку 

системи підготовки робітничих кадрів від її виникнення й до початку 80-

х років XX століття. Але негативні сторони сталінської профтехосвіти (неадекватна 

мобілізаційна політика щодо молоді, низька якість професійної підготовки, 

незадовільне матеріально-побутове становище контингенту тощо) авторами, як і 

рештою радянських дослідників, замовчувалися [273]. 

Наслідком співпраці Г. І. Терещенка ще з одним колегою – Л. І. Гордієнком – 

стала публікація, присвячена обґрунтуванню тези про надзвичайно важливі заслуги 
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«братньої допомоги» інших республік Радянського Союзу та, в першу чергу, 

тилових районів РСФРР у відбудові системи трудових резервів України [281].   

На регіональному рівні узагальнювальною роботою стала «История рабочих 

Донбасса» за редакцією Ю. Ю. Кондуфора. У другому томі цього видання 

розглядаються події часів відбудови економіки у вказаному індустріальному районі, 

вивчаються шляхи поповнення робітничої верстви молоддю, аналізуються 

статистичні показники діяльності мережі закладів трудрезервів Донеччини та 

Луганщини [229].   

Дослідники історії КПРС та комсомолу працювали в цей час над темами, так 

або інакше дотичними до проблеми відновлення та функціонування повоєнної 

структури професійно-технічної підготовки кадрів. Так, на матеріалах українських 

областей побудовані роботи В. С. Белякової, К. С. Бессарабової, А. М. Бількевича, 

М. С. Бовсунівського, Г. І. Божка, Г. Г. Денисенка, І. П. Кожукала та В. І. Юрчука 

[184; 187; 193; 196; 198; 219; 292]. 

 Діяльність партійних організацій у культурно-освітній галузі та їхні заходи з 

організації виховання молоді вивчали Ю. Г. Борисенко, В. Г. Врублевський та 

В. Д. Моісеєнко [201; 210; 264]. Аналогічно роль профспілок у створенні та 

розвитку закладів трудових резервів була проаналізована у роботі О. О. Булгакова 

[204].  

В усіх вищенаведених роботах стверджується ідея незаперечності переваг 

соціалістичного будівництва. Через це їм властиве обґрунтування поступального 

розвитку системи професійної підготовки робітничих кадрів та одиничного і 

тимчасового характеру негативних явищ, притаманних системі ДТР. 

Третій період радянської історіографії пов’язаний з принциповими змінами у 

політичному курсу керівництва та реформами вітчизняного суспільства у добу 

«перебудови» (друга половина 1980-х – початок 1990-х рр.). Руйнування системи 

ідеологічного контролю з боку держави призвело до зміни дискурсу історичної 

науки. Саме тоді з’явилася можливість з плюралістичних позицій значно 

об’єктивніше оцінити події Другої світової війни та повоєнної відбудови економіки 

України. 
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В цей час виходить чергова робота С. Я. Батишева, в якій на основі 

ретроспективного аналізу розвитку радянської професійно-технічної освіти 

тоталітарної доби вже відбувається переосмислення досвіду роботи даної галузі 

[182]. 

Дану проблематику починає досліджувати О. А. Бомбандьорова, яка 

намагається відійти від традиційних тенденційних схем у висвітленні радянської 

державної політики щодо трудових резервів [199]. 

Урядову політику щодо молоді 1943–1945 рр., на тлі якої відбувалася трудова 

мобілізація юнаків та дівчат, висвітлено у кандидатській дисертації Т. В. Вронської 

[209]. 

Отже, загалом радянська історіографія, не зважаючи на її методологічний і 

концептуальний конформізм по відношенню до марксистсько-ленінського вчення, 

безперечну заангажованість ідеологічними факторами, зробила суттєвий внесок у 

вивчення історії системи ДТР, в тому числі особливостей її розвитку в Україні під 

час повоєнної відбудови економіки. 

Сучасна українська історіографія навчальних закладів трудових резервів 

сформувалася разом з отриманням державою незалежності. Перш за все, над даною 

проблематикою продовжує працювати О. А. Бомбандьорова. Захищена у 2000 р. 

кандидатська дисертація дослідниці довгий час залишалася єдиною вітчизняною 

роботою такого рівня, що безпосередньо присвячена діяльності закладів ДТР. 

Автором було з’ясовано низку істотних недоліків навчально-виховної роботи шкіл 

ФЗН та училищ. Наголошувалося на невідповідності матеріально-технічної бази 

більшості закладів професійно-технічної освіти УРСР вимогам навчального та 

виробничого процесів, а також на складному матеріально-побутовому становищі 

учнівського контингенту [200]. 

Однак робота О. А. Бомбандьорової стосувалися лише періоду радянсько-

німецької війни і хронологічно обмежувалася 1941–1945 рр. До того ж дослідниця 

головним чином зосередилася на вивченні навчально-виховного та виробничого 

процесу в установах ДТР. При цьому ціла низка соціально-економічних та 
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соціокультурних аспектів діяльності вказаної структури залишилися 

невисвітленими або були згадані лише побіжно і не отримали детального аналізу. 

Роль шкіл ФЗН та ремісничих училищ у формуванні робітничих кадрів під час 

відбудови важкої промисловості України певним чином розглянуто у дисертації 

М. К. Лободи [260]. Дещо пізніше вона окремо аналізує загальний стан трудових 

ресурсів України під час німецької окупації та у післяокупаційний період [261]. 

Проте діяльність системи ДТР розглядається істориком як частина більш широкого 

комплексного дослідження особливостей використання працездатного населення у 

важкій промисловості України та основних напрямів політики тоталітарних держав 

у сфері його залучення до виробництва. Зрештою, у своїх працях автор приходить 

до думки, що незважаючи на всі недоліки мобілізації та організації навчання молоді, 

підготовлені в навчальних закладах системи трудових резервів численні робітничі 

кадри вчасно зіграли надзвичайно важливу роль у масовому і систематичному 

поповненні колективів підприємств. 

У 2004 р. світ побачило унікальне видання енциклопедичного характеру 

«Профтехосвіта України ХХ ст.». Воно містить нариси з історії професійно-

технічної освіти кожної області України та біографічні відомості визначних діячів 

даної галузі. Однак авторами текстів цього видання здебільшого виступили не 

фахові історики, а педагоги, працівники обласних управлінь освіти, краєзнавці-

аматори [271]. 

Аналізуючи джерела забезпечення машинобудування робочою силою в 

умовах повоєнної відбудови промисловості України, діяльність закладів системи 

ДТР з підготовки кваліфікованих кадрів для зазначеної галузі вивчала 

Л. М. Хойнацька. Також в її публікаціях містилися оцінки соціальній та молодіжній 

політиці радянського уряду [285]. 

Залучення до закладів системи трудових резервів як фактор деформації 

статево-вікової структури сільського населення розглядав В. М. Гаврилов [211]. 

У роботах І. Л. Лікарчука та А. В. Селецького висвітлюється історія розвитку 

професійної підготовки робітничих кадрів в Україні у радянську добу. Аналізується 

соціально-економічна і суспільно-політична зумовленість виникнення системи 
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трудових резервів, їх функціонування та зміни у структурі цієї системи підготовки 

робітників. Подається реконструкція педагогічного досвіду нижчої професійної 

освіти 1940-х – 1950-х рр. Розглядаються організаційно-педагогічні форми і зміст 

підготовки, а також методи управління ДТР в умовах функціонування 

адміністративно-командної системи [259; 275; 276]. 

Заслуговують уваги також роботи Г. М. Голиша, Л. Г. Голиш, І. М. Грідіної, 

Н. М. Касьянової та М. О. Соловей в яких аналізуються наслідки Другої світової 

війни для неповнолітніх громадян, тогочасні проблеми сирітства і безпритульності. 

Зверталася увага на значну роль системи трудових резервів у подоланні згаданих 

проблем у повоєнні часи. Зокрема показано механізм передачі безпритульних 

підлітків до шкіл ФЗН та училищ через дитячі кімнати міліції та приймальники-

розподільники [214; 215; 217; 237; 238; 280].  

Цінними є роботи А. С. Бобровського, В. В. Кононенка, О. В. Янковської, що 

стосуються державної соціальної політики у другій половині 1940-х – середині 

1950-х рр., а також її сприйняттю пересічними мешканцями України. Автори 

показали жахливі нестатки, напівголодне існування, важку працю молодих осіб, що 

були призвані чи добровільно потрапили до шкіл ФЗН [195; 242; 293; 294]. 

Комплексні дослідження суспільно-політичного та культурно-освітнього 

розвитку України повоєнної доби як тла, на якому здійснювалася діяльність системи 

трудових резервів, знаходимо у працях В. К. Барана, О. В. Замлинської, 

Л. В. Ковпак, Н. Г. Красножон [181; 227; 239; 255].   

Повсякденне життя міських жителів, його харчове і матеріально-побутове 

забезпечення за відбудовчої доби вивчали О. В. Бровар, С. І. Гальченко, 

М. С. Герасимова, О. Д. Ісайкіна, О. А. Коляструк. Їхні роботи дозволяють оцінити 

становище персоналу та учнів закладів ДТР у порівнянні з іншими верствами 

населення [203; 212; 213; 233; 241]. Водночас вплив голоду 1946 – 1947 рр. на життя 

молоді, продовольче забезпечення та тогочасні стратегії виживання підлітків 

аналізуються К. Є. Горбуровим і Т. В. Долинянською [216; 222]. 

Тема знайшла розкриття і на регіональному рівні. Деякі аспекти залучення 

молоді до ДТР та її професійно-технічної підготовки були проаналізовані в межах 
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окремих областей України. Так, М. А. Алфьоров у монографії здійснив аналіз 

міграційної політики радянського уряду на Донбасі, розкрив роль призовів до шкіл 

та училищ трудових резервів у перебігу демографічно-міграційних процесів та їх 

значення для економічного розвитку регіону у 1940-х  – 1950-х рр. [178].  

Обставини та умови мобілізації молоді до професійно-технічних навчальних 

закладів Донеччини вивчали К. Ю. Жбанова та Н. Ф. Шипік [226; 289; 290].  

М. О. Бистра, П. В. Добров та Я. С. Овчиннікова досліджували умови 

навчання та праці неповнолітніх у школах ФЗН та училищах Донбасу. Втім, хоча ці 

роботи і присвячені трудовим резервам, однак хронологічно вони стосуються лише 

часу напередодні та в перші місяці війни з Німеччиною [189; 190; 221; 268]. Трудова 

діяльність підлітків в умовах війни у Донбаському регіоні розглядалася також 

Л. В. Лукіновою [262]. 

Роль жінок у підготовці робітничих кадрів для промисловості Донеччини в 

1943 – 1945 рр. вивчала І. М. Єсіп. Зокрема, нею наводилися певні дані про 

чисельність дівчат-трудрезервниць у Східній України у вказаний період [225]. 

Особливості мобілізації закарпатської молоді до закладів системи ДТР вивчав 

В. В. Міщанин. Він розглядає призови юнаків та відправку їх до шкіл ФЗН Східної 

України не тільки як засіб для використання робочої сили, а й у якості 

пом’якшеного різновиду депортації невдоволених колективізацією у регіоні. Автор 

наголошує, що таким чином влада попереджувала можливу участь молоді 

Закарпаття у збройному спротиві радянізації [263]. 

Однак маємо констатувати, що ціла низка аспектів історії системи державних 

трудових резервів часів післявоєнної відбудови економіки залишаються поза увагою 

сучасних українських науковців, оскільки вони здебільшого або зосереджуються 

виключно на періоді Другої світової війни, або на навчальних установах окремих 

типів та галузевих спеціалізацій, або вузько досліджують виключно регіональні 

події.  

Зарубіжну історіографію питання необхідно поділити на дві підгрупи, 

оскільки є потреба окремо розглянути праці російських та західних науковців. 
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Особливістю розробки проблематики трудових резервів сучасними 

російськими істориками є спеціалізація кожного з них на тому чи іншому 

географічному регіоні Росії. Наприклад, В. А. Агеєва детально вивчає розвиток 

закладів ДТР Дону і Кубані, С. С. Балдін і Г. А. Ткачова – Далекого Сходу; 

І. Х. Бальхаєва – Бурятії, Ф. В. Драчиков – Нижнього Поволжя, Т. М. Калайчова – 

Ленінграда, а Р. Р. Хисамутдінов – Південного Уралу [177; 179; 180; 223; 235; 283; 

284]. На цьому тлі значно вирізняється дисертаційна робота М. О. Дереглазова, в 

якій комплексно досліджено історичні особливості зародження та розвитку 

профтехосвіти у межах усієї Росії. Для М. О. Дереглазова трудові резерви – лише 

одна з віх вдосконалення системи підготовки робітничих кадрів країни [220].  

Загалом у підході російських вчених до вивчення профтехосвіти тоталітарної 

доби до певної міри відчувається спадкоємність радянських традицій. Зокрема, це 

стосується однозначного наслідування тези про прогресивний розвиток цієї галузі. 

Також характерною особливістю абсолютної більшості російських досліджень з 

даної тематики є той факт, що вони стосуються тільки періоду Другої світової війни, 

а становище системи ДТР в умовах процесу відбудови економіки, зазвичай, 

залишається поза увагою дослідників. Втім, праці вказаних вчених містять цінний 

аналіз радянських нормативно-правових актів щодо тогочасної професійно-

технічної освіти і характеристику відповідних загальносоюзних процесів. Цим 

пояснюється важливість даних робіт для вивчення історії трудових резервів 

України. 

У свою чергу західні дослідники довгий час не мали можливості дати 

виважений аналіз діяльності радянської системи професійно-технічної підготовки 

молодих робітників. Головною причиною цього була обмеженість у доступі до 

об’єктивних джерел інформації в умовах «холодної війни». Також свій негативний 

вплив на вчених справляли ідеологічне протистояння між Заходом та СРСР, повна 

відсутність досвіду перебування у радянському середовищі та мовні бар’єри.  

Праці американських і західноєвропейських радянологів періоду глобальної 

конфронтації 1950-х  – 1960-х рр. відзначалися незнанням специфіки системи ДТР. 

Серед низки інших подібних публікацій найбільш цінна та цікава робота належить 
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американським дослідникам Р. Бауеру, А. Інкелесу і К. Клакхохну [295]. Дане 

видання порівняно більш достовірно відображає радянську дійсність, оскільки 

автори спиралися на інформацію, отриману від колишніх громадян СРСР, що 

потрапили на Захід. Однак і ця публікація містить помилки та викривлення фактів. 

До того ж у розділі, присвяченому становищу радянських робітників, вкрай мало 

приділено уваги питанням поповнення цієї соціальної групи молоддю та її 

кваліфікаційній підготовці. 

Лише на початку 1980-х рр. вийшли праці британського вченого М. Метьюза, 

які вперше на Заході були безпосередньо присвячені минулому радянської 

професійно-технічної освіти. Цю теми дослідник розглядає в одному з розділів 

монографії «Освіта у Радянському Союзі: політика і установи з часів Сталіна» [303]. 

Згодом окремою статтею історик презентував своє найбільш важливе 

дослідження системи державних трудових резервів СРСР, яке довгий час 

залишалося єдиною подібною працею поза соціалістичним світом. Науковець 

запропонував періодизацію системи ДТР, що складалася з трьох етапів: 1) 1940–

1945 рр. – створення даної структури та її діяльність в роки Другої світової війни; 2) 

1945 – початок 1950-х рр. – бурхливий розвиток ДТР, пов’язаний з масштабною 

участю цієї структури у повоєнній відбудові економіки; 3) початок – кінець 1950-

х рр. – падіння значення трудрезервів і трансформація їх з надзвичайної структури у 

звичайну мережу профтехосвітніх закладів. 

Автор в основному зосередився на сталінському періоді функціонування 

установ системи трудових резервів як на найбільш цікавому з точки зору 

дослідження соціальної історії. Саме в цей час системі ДТР були притаманні 

«незвичні», за словами британського вченого, для професійної освіти риси і функції 

– від авторитарного мілітаризованого виховання до соціального захисту. Історик 

звертав увагу на невідповідність офіціальних заяв і законодавчих гарантій реальній 

політиці залучення молоді та її ресурсного забезпечення [304].  

За кордоном якісно новий етап у вивченні системи трудових резервів почався 

у 1991 р. після завершення «холодної війни». До того часу західні вчені 

використовували матеріали, вже залучені до наукового обігу в СРСР. Але з початку 
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1990-х рр. іноземні науковці отримали доступ до архівів колишнього Радянського 

Союзу. Спираючись на величезний пласт джерел, невідомих раніше, на Заході 

почалося активне дослідження процесів і явищ радянської епохи. Серед напрямів, 

якими найбільш цікавляться сучасні закордонні дослідники, особлива увага 

приділяється соціальній історії і ретроспективному вивченню економіки СРСР. 

У цьому відношенні ми, перш за все, повинні відзначити напрацювання 

британського вченого Д. Фільцера. Дослідник висвітлював радянську політику 

мобілізації молоді до установ системи трудових резервів в умовах повоєнної 

відбудови економіки та ті соціально-економічні й демографічні деформації, до яких 

вона призводила. Аналізувалися причини і кількісні показники ухилянь від призовів 

до шкіл ФЗН, а також методи боротьби (в тому числі й незаконні) органів влади з 

цим явищем. Автором було доведено, що найбільш непопулярними спеціалізаціями 

закладів ДТР були вугільна, металургійна і будівельна. Також історик 

охарактеризував загальне ставлення трудрезервників до існуючого режиму і 

фактори, що його формували [298]. Окремо Д. Фільцером вивчався стан медичного 

обслуговування і санітарно-епідеміологічні заходи, пов’язані з переміщенням 

призваної молоді на великі відстані. Автор зупинився також на наявності умов для 

підтримання особистої гігієни у ДТР та на розповсюдженні життєво необхідних 

знань медичного характеру серед трудрезервників [297].  

В той час, як Д. Фільцер виходить на тему трудових резервів через 

дослідження робітничого класу сталінського періоду, науковець з коледжу Сент-

Джонс Кембриджського університету О. Кучеренко звертається до історії системи 

ДТР у рамках вивчення становища радянських дітей у роки Другої світової війни. 

Досконале володіння російською мовою внаслідок належності до російської 

діаспори є тим фактором, який допомагає дослідниці детально вивчати джерела й 

аналізувати складні аспекти соціальної історії Радянського Союзу.  

О. Кучеренко розглядає створення системи ДТР як відповідь на падіння 

престижності фізичної праці у СРСР у результаті  зубожіння робітників у роки 

сталінської індустріалізації та орієнтацію підлітків на можливості вертикальної 

мобільності, яку надавала освіта. На думку автора, найголовнішими складовими 



30 
 

  

політики сталінського режиму, що гарантовано спрямували молодь на виробництво 

у 1940-х рр., стали запровадження примусових призовів до установ системи 

трудових резервів і одночасне встановлення плати за навчання у старших класах 

середньої школи. Дослідницею підкреслюється, що система ДТР стала засобом 

масового використання праці неповнолітніх, їх соціалізації та ідеологічної обробки 

відповідно до вимог тоталітарної системи. Науковець аналізує агітаційно-

пропагандистські методи залучення до шкіл ФЗН і училищ, а також реакцію на них з 

боку потенційних трудрезервників. Крім того, вивчаються причини самовільного 

залишення навчальних закладів ДТР. Розповідається про долю заарештованих за 

таке «дезертирство» і умови перебування засудженої молоді у пенітенціарних 

закладах [301; 302]. 

Шведський історик М. Крагх також досліджував радянське трудове право 

періоду Другої світової війни. Автор вважає, що напередодні війни «вузьким 

місцем», що стримувало військовий потенціал Радянського Союзу, були трудові 

ресурси, оскільки відправлення великої кількості робочих рук до збройних сил 

загрожувало ослабленням економіки. Необхідність суворого контролю за 

виробничим сектором в таких умовах призвела не тільки до посилення жорсткості 

трудового законодавства у середині 1940 р., але й до створення системи трудових 

резервів з наданням мобілізованого статусу учням. Тобто дослідник представляє 

масовий призов до шкіл ФЗН як один із заходів з підготовки СРСР до війни [300]. 

М. Крагх у даному випадку поділяє і спирається на позицію британського вченого 

М. Харрисона, спеціаліста з історії радянської економіки [299]. 

Ще одним сучасним істориком, що вивчає трудові резерви є французький 

науковець Л. Кумель. Щоправда, він в основному спеціалізується на аналізі 

перетворень у радянській системі освіти вже за часів М. С. Хрущова. Він дає 

характеристику повоєнній діяльності закладів ДТР та ілюструє обставини швидкого 

падіння значення і престижу системи трудових резервів у 1950-х рр. Окремо він 

згадує діяльність останнього начальника ГУТР і, зокрема, його ініціативу з 

відродження підвідомчої йому структури як альтернативи обраному урядом курсу 

на «політехнізацію» середньої освіти. Французький дослідник вбачає у заходах з 
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ліквідації установ системи трудових резервів вплив хрущовської «відлиги» і 

послаблення тиску політичного режиму на суспільство [296].  

Отже, західна історіографія досліджуваного питання порівняно 

небагаточисельна. Авторами абсолютно не враховується специфіка відповідних 

процесів і явищ в Україні. Однак, у публікаціях західних вчених містяться 

надзвичайно цікаві спостереження, свіжі погляди і незаангажовані оцінки діяльності 

системи ДТР загалом, що робить дані роботи без сумніву надзвичайно цінними для 

вивчення вказаної проблематики. 

Таким чином, у сучасній науковій літературі тією чи іншою мірою знайшли 

своє відображення найважливіші аспекти функціонування навчальних закладів ДТР 

України відбудовчого періоду (1943–1950 рр.), хоча сучасні спеціальні дослідження 

поки що не проводилися.  

 

1.2. Джерельна база дослідження 

Джерельна база пропонованої дисертаційної роботи складається з різних груп 

історичних джерел: писемні, усні та зображальні джерела. Серед  зображальних  

джерел найбільше значення мали фотографії досліджуваного періоду. Автор 

активно збирав усні свідчення (частина з них надрукована). Але більше 90 % 

джерельного масиву даної дисертації становлять писемні документи. 

Писемні матеріали у відповідності з загальноприйнятою науковою традицією 

(див., наприклад, класифікаційні схеми О. М. Богдашиної [197, c. 208–211]) 

поділяються  на дві великі групи джерел: актові та наративні (оповідні). Нами 

використані різні види актових документів (закони та підзаконні акти, діловодна 

документація), а також численні статистичні дані. У свою чергу серед оповідних 

джерел найбільш важливими для обраної теми стали публіцистика другої половини 

1940-х рр. та ego-джерела (мемуари, листування, автобіографії). 

Під час пошуку та вивчення зовнішніх ознак писемних джерел нами 

врахований поділ на архівні та опубліковані документи. Але ця класифікація є 

допоміжною, оскільки жодний вид чи підвид історичних джерел не відноситься 

лише до архівних чи надрукованих. 
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Під час проведення дослідження було залучено значну кількість архівних 

джерел, основна маса яких належить до категорії діловодних документів, що 

утворилися у процесі функціонування різних тогочасних державних установ та 

організацій і мають офіційний характер. 

Всього автором було використано архівні фонди двох центральних та семи 

обласних архівів України, які здебільшого зберігають актові джерела. Насамперед 

проаналізовано матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України. У фонді «Державний комітет УРСР по професійно-технічній 

освіті» (ф. 4609) цієї архівної установи зберігаються документи РУТР та інших 

керівних органів трудових резервів в Україні післяокупаційного періоду. Зокрема, 

це звіти управлінь ДТР різних рівнів про відновлення та розбудову («укріплення») 

мережі училищ та шкіл ФЗН, а також про роботу в навчальних закладах за 

основними напрямами діяльності. Важливу інформацію надають і довідки 

інспекторів РУТР, ГУТР та інших уповноважених осіб про перевірку стану 

навчально-виробничого і політико-виховного процесів, про забезпечення 

адміністративно-педагогічними кадрами та їх «плинність» у системі трудових 

резервів. 

Не менш цінні данні презентують матеріали фонду «Центральний комітет 

Комуністичної партії України» (ф. 1) Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України. Зокрема, використано документи особливого сектору загального 

відділу ЦК КП(б)У (оп. 23), розсекречені лише у пострадянські часи. Це урядові 

постанови щодо організації та розвитку навчальних закладів, доповідні записки, 

спеціальні повідомлення і довідки про результати перевірок стану матеріальної бази 

і кадрового забезпечення училищ та шкіл ДТР різних регіонів. 

Важливими є також документи з фонду «Центральний комітет Ленінського 

комсомолу України» (ф. 7) згаданого архіву. Серед них звіти про роботу як 

спеціального відділу РУ та шкіл ФЗО при ЦК ЛКСМУ, довідки про загальний стан 

діяльності комсомольських осередків у навчальних закладах трудових резервів, 

протоколи засідань відповідних організацій. Дані джерела містять інформацію про 

стан мережі установ системи ДТР, організацію виховної роботи і позанавчальної 
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діяльності, умови харчового, речового та побутового забезпечення учнівського 

контингенту і реакцію молоді на факти їх грубого порушення. 

Значний обсяг унікальної інформації зосереджується у регіональних архівних 

установах. Під час написання дисертаційного дослідження були опрацьовані фонди і 

залучені матеріали з державних архівів Запорізької, Львівської, Одеської, 

Рівненської, Сумської, Харківської, а також Донецької і Луганської областей. 

Зазначимо, що в останніх двох з названих дисертант працював ще до початку 

т. зв. антитерористичної операції на Донбасі. Зараз доступ українських дослідників 

до них практично унеможливлений. 

Центральне місце серед масиву документів регіональних архівів займають 

фонди обласних (міжобласних) управлінь трудових резервів, що детально 

відображують діяльність установ системи ДТР на місцях. Перш за все, це накази і 

розпорядження як самих управлінь, так і державних та партійних органів місцевого, 

республіканського, загальносоюзного рівнів. Крім того, фонди містять періодичні 

звіти, присвячені різноманітним питанням, а саме: навчально-виховній і виробничій 

діяльності, виконанню планів призовів молоді, кількісно-якісним показникам 

учнівського контингенту та персоналу навчальних закладів, наявності матеріальної і 

технічної бази тощо. Так, у фонді «Ворошиловградське обласне управління 

професійно-технічної освіти Державного комітету УССР з професійно-технічної 

освіти» Державного архіву Луганської області (ф. Р-2419, оп. 6) виявлено кілька 

справ з рідкісною підбіркою щомісячних зведених звітів про чисельність учнів-

трудрезервників Ворошиловградської області за період 1944–1949 рр., що дало 

змогу відтворити динаміку її змін протягом кожного року. 

Крім того, у фондах обласних управлінь зберігаються штатні розклади установ 

ДТР, що подають інформацію про їх кадрове забезпечення. Водночас стенограми і 

протоколи засідань навчально-методичних рад і науково-педагогічних конференцій 

працівників системи трудових резервів дозволяють висвітлити широке коло питань, 

пов’язане з професійною підготовкою і соціалізацією молоді. 

Провести дослідження на рівні окремих навчальних закладів дозволяють 

архівні документи фондів шкіл і училищ. Накази, звіти, паспорти закладів, 
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кошториси і бухгалтерські акти, що збереглися, дозволяють проаналізувати 

діяльність цих установ та повсякденне життя їх вихованців. Автором вивчалися 

документи Маріупольської ШМН № 42 (Держархів Донецької обл., ф. Р-6440), 

Маріупольського РУ № 8 (Держархів Донецької обл., ф. Р-6714), Сталінського 

РУ № 22 (Держархів Донецької обл., ф. Р-6404), Краснодонської школи ФЗН № 20 

(Держархів Луганської обл., ф. Р-2859), Дрогобицької школи ФЗН № 6 (Держархів 

Львівської обл., ф. Р-2226), Котовської школи ФЗН № 4 (Держархів Одеської обл., 

ф. Р-7359), Одеського ХудРУ № 11 (Держархів Одеської обл., Ф. Р-6757), 

Мелітопольського РУ № 3 (Держархів Запорізької обл., ф. Р-4695), Ровненської 

школи ФЗН № 2 (Держархів Рівненської обл., ф. Р-2571), Конотопського ЗУ № 1 

(Держархів Сумської обл., ф. Р-5016), Путивльського СпецРУ № 44 (Держархів 

Сумської обл., ф. Р-7609), Сумського РУ № 1 (Держархів Сумської обл., ф. Р-7607), 

а також Роменської школи ФЗН № 5 (Держархів Сумської обл., ф. Р-6477), фонд якої 

зберігся з безпрецедентною повнотою. 

Серед опублікованих матеріалів необхідно виокремити кілька підгруп: 

збірники документів (як актових, так і оповідних), статистичні збірники, періодичні 

видання 1943–1950 рр. та такі наративні джерела, як джерела особового походження 

(переважно мемуари). 

 Перш за все, необхідно згадати збірники документів, що вийшли друком у 

період існування системи ДТР і використовувалися як довідкова література 

співробітниками різних державних органів під час виконання доручених їм 

повноважень. Як правило, вони публікувалися Державним видавництвом юридичної 

літератури Міністерства юстиції СРСР [166; 170]. Окремо серед них виділяємо 

збірник офіційних постанов, укладачем якого виступив М. С. Розофаров, оскільки 

дане видання повною мірою стосувалося безпосередньо трудових резервів і 

охоплювало більшість сфер діяльності даної структури [173].  

У 1960-х рр. активізувався друк збірок документів і матеріалів з  історії СРСР, 

що  були орієнтовані на професійних істориків, які вивчали соціально-політичні та 

суспільно-економічні стосунки у Радянському Союзі. Зокрема, це п’ятитомний 

збірник «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам», другий і 
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третій том якого охоплювали період 1940-х рр. і містили постанови радянського 

уряду і ВКП(б) щодо системи трудових резервів [163; 164]. Аналогічна інформація 

також подається у сьомому та восьмому томах видання – «КПСС в резолюциях и 

решениях съездов, конференций и пленумов ЦК» [142; 143] та другому томі 

«Комуністична партія України в резолюціях з'їздів, конференцій і Пленумів ЦК» 

[144]. 

Певну інформацію про відбудовчі процеси і участь у них закладів ДТР містять 

тематичні збірники матеріалів, присвячені подіям Другої світової війни та 

відновлення економіки у певних регіонах чи загалом у СРСР. Упорядниками були 

залучені до наукового обігу деякі важливі архівні документи, що додатково 

ілюструють особливості діяльності трудрезервів у 1943–1950 рр. [132; 162; 171].  

Ще одним важливим видом джерел є офіційні статистичні збірники, що 

подають кількісні дані про чисельність молодих кваліфікованих робітників, 

підготовлених професійно-технічними закладами у різні роки [152; 153; 172].  

Важко перебільшити значення інформації періодичних видань досліджуваного 

періоду. Центральним друкованим органом системи державних трудових резервів 

СРСР був журнал «Производственное обучение». Це видання публікувало офіційні 

рішення радянського уряду і безпосередньо керівництва ДТР, а також коментарі та 

пояснення до них, які у доступній формі тлумачили зміст різних нормативно-

правових актів. На сторінках часопису оперативно з’являлася інформація про зміни 

у навчальних програмах для училищ та шкіл ФЗН, навчально-методичні 

рекомендації і теоретичні розробки занять. У численних статтях автори-практики 

ділилися своїм досвідом викладання та адміністративного управління закладами. 

Постійно публікувалися результати соціалістичних змагань, дані про передовиків й 

актуальні новини профтехосвітньої галузі [126; 128; 130; 133; 136; 137; 146; 154; 

167; 168; 175]. 

Також під час написання дисертації було використано дані публікацій 

центральних республіканських видань «Радянська Україна» [147] і «Правда 

Украины» [161], а також низки україно- та російськомовних регіональних газет 

досліджуваного періоду: «Більшовицька зброя» (Суми) [135], «Вільна Україна» 
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(Львів) [176], «Львовская правда» [160], «Нове життя» (Здолбунів) [157], 

«Соціалістична Харківщина» [138; 156], «Социалистический Донбасс» (Сталіно) 

[131; 158], «Радянська Донеччина» [155], «Радянське слово» (Дрогобич) [127], 

«Червоне Запоріжжя» [148], «Червоний прапор» (Ровно) [145; 159]. Як правило, у 

цих виданнях широко представлені матеріали пропагандистського характеру, 

оскільки дана преса завжди виконувала роль агітаційної підтримки кампаній з 

мобілізації молоді до установ системи трудових резервів. 

Персональний досвід навчання чи роботи у галузі профтехосвіти доби 

відбудови економіки України репрезентовано в інших видах  наративних джерел, 

насамперед у спогадах. Особливістю літератури оповідного характеру є те, що події 

та явища зафіксовані в переказі автора на підставі його особистих вражень. Так, свої 

мемуари залишив колишній начальник ГУТР П. Г. Москатов [150]. Не менш 

важливими є й спогади про перебування в установах системи трудових резервів у 

мемуарах колишніх учнів та працівників закладів трудрезервів [141; 151].  

Безперечно, певний достовірний фактологічний матеріал містять і деякі 

автобіографічні художні твори, присвячені життю трудрезервників. Перш за все, 

вони ілюструють повсякденне життя молоді. Автори також показують ставлення 

населення й окремих його груп до діяльності системи ДТР і державної політики з 

матеріально-побутового забезпечення мобілізованої молоді. Зокрема, йдеться про 

твори Григора Тютюнника, який після війни навчався у Зінківському ремісничому 

училищі № 7 на Полтавщині [174]. 

Про перебування за ґратами засуджених втікачів з шкіл ФЗН певну 

інформацію подає відомий письменник О. І. Солженицин [169]. 

Надзвичайно цінними є усні свідчення. Автором було знайдено і опитано 

декількох літніх осіб, які були безпосередніми учасниками чи свідками подій, 

пов’язаних з функціонуванням структури трудових резервів. Окремо було 

розроблено анкету, використання якої під час спілкування з колишніми учнями шкіл 

та училищ ДТР допомагає отримати максимальну кількість інформації про різні 

сфери життя навчальних закладів. Більшість отриманих спогадів і розроблені 

рекомендації щодо їхнього збирання вже опубліковано [139; 140; 165].  



37 
 

  

Отже, наявні джерела в цілому дозволяють всебічно розкрити особливості 

відновлення і функціонування навчальних закладів трудових резервів України під 

час відбудови її економіки у 1943–1950 рр. 

 

1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

Під час роботи над даним дисертаційним дослідженням нами було 

застосовано низку різноманітних принципів і методів.  

Серед основних засад, використаних нами, слід відзначити принципи 

історизму, об’єктивності, системності, всебічності, антропологізму та ін. 

Використовуючи вищезгадані принципи дисертант прагнув уникнути низки 

можливих помилок і прорахунків під час дослідження. 

Принцип історизму передбачає врахування конкретно-історичних обставин 

відповідного доби, взаємозв’язок та взаємообумовленість подій, розуміння причин, 

часу, місця події. Нас цей принцип зорієнтував на послідовно історичний підхід до 

вивчення суспільних та економічних процесів, під час яких відновлювалася й 

розвивалася мережа навчальних закладів системи державних трудових резервів 

України. Цей принцип допоміг також висвітлити певні закономірності еволюції 

установ вітчизняної професійно-технічної освіти та змін у повсякденному житті 

їхніх вихованців у конкретний історичний період. 

Одним з основних у ході дослідження був принцип об’єктивності, що 

змушує розглядати розвиток історичного процесу з урахуванням об’єктивних 

закономірностей, що визначали процеси державно-політичного і суспільно-

економічного розвитку даного історичного етапу; спиратися на реальні факти, не 

підлаштовуючи їх під зручну схему; здійснювати неупереджену їх оцінку, критично 

підходити до джерел й історіографічного матеріалу. Цей принцип дозволив нам 

вивчити особливості функціонування системи трудових резервів у сукупності і 

позитивних, і негативних сторін її діяльності.  

Розвиток професійно-технічної освіти України у досліджуваний нами період 

відбувався під впливом багатьох факторів. З цієї причини пізнати цей складний 

процес неможливо без системного підходу до них. Принцип системності дозволив 
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нам досягти цілісності дослідження. При цьому нами бралися до уваги такі 

компоненти (за термінологією Я. С. Калакури і П. П. Кононенка – концентри [236, с. 

110]), як: трудові резерви – економіка, трудові резерви – соціум, трудові резерви – 

освіта, трудові резерви – повсякденність. Нами враховувався також певний вплив 

політичних, культурних, етнічних, релігійних, мовних чинників на діяльність 

закладів ДТР України та життя учнівської молоді. Всі ці компоненти утворюють 

досить цілісну систему знань про предмет нашого дослідження. 

Важливе місце відведено принципу всебічності, тісно пов’язаному з 

принципами системності й об’єктивності. Вивчення закономірностей відновлення та 

функціонування закладів системи трудових резервів, соціальних умов і матеріально-

побутового забезпечення учнів нами здійснювалося всебічно, враховуючи 

соціальний, економічний, політичний, культурно-освітній, морально-етичний, 

психологічний та інші аспекти проблеми.  

Саме людина виступає носієм не тільки професійних компетентностей, але й 

конкретних цінностей, традицій, мотивацій, ментальності, національної 

самобутності, державно-політичних орієнтацій, соціокультурних характеристик. 

Використання принципу історичного антропологізму (антропоцентризму) 

дозволило нам акцентуалізувати гуманістичну сутність пропонованого дослідження. 

Даний принцип став одним з ключових, оскільки центральним орієнтиром 

дисертації є людина, а точніше спільноти людей, об’єднані за певними соціальними 

і професійними ознаками. Головним чином, йдеться про учнів закладів трудових 

резервів як суспільну групу досліджуваної доби, а також (дещо меншої мірою) про 

персонал зазначених установ.  

Методологічна основа пропонованого дослідження враховує його 

спрямованість, а для отримання достовірних і науково значимих результатів 

використовуються філософські та загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, типологізація, абстрагування тощо. Вони дозволили виявити загальне й 

особливе у структурі, ресурсному забезпеченні, персональному складі 

вищезазначених установ, навчально-виховному процесі та повсякденному житті 

трудрезервників. Також дані методи стали важливими на етапі вивчення і 
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систематизації різнорідних джерел та наукової літератури, дослідження структурних 

підрозділів проблеми, піднятої у пропонованій роботі, окремих фактів, подій і явищ.  

Крім універсальних методів пізнання у дисертації застосовані суто історичні 

(порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, історико-системний, історико-

генетичний, ретроспективний тощо). Їх поєднання дозволяє оптимально 

використати джерела та літературу і провести всебічне вивчення подій та явищ. 

Зокрема, за допомогою порівняльно-історичного методу були з’ясовані 

основні відмінності у структурі мережі закладів трудових резервів різних регіонів 

УРСР, а також зміни їх матеріального та кадрового забезпечення, організації 

навчально-виховного і виробничого процесів протягом років відбудови економіки  в 

останній період та після Другої світової війни. 

Проблемно-хронологічний метод використано для виокремлення в рамках 

широкої теми низки досить вузьких проблем, кожну з яких розглянуто в часовій 

послідовності. Саме завдяки використанню цього метода було сформовано 

структуру дисертаційного дослідження, а також здійснено детальний аналіз 

найважливіші аспекти діяльності установ системи ДТР, ресурсного забезпечення 

закладів та повсякденного життя їх вихованців.  

Історико-системним методом визначено взаємовпливи суспільно-

політичного й економічного життя у державі та характеру професійної підготовки 

молодих робітників. Водночас історико-генетичний метод, нині широко 

використовуваний, завдяки своїй аналітично-індуктивній природі дозволив показати 

причинно-наслідкові зв’язки, закономірності історичного процесу, охарактеризувати 

історичні події в їхній індивідуальності та виразності. Так, за його допомогою 

вдалося описати в динаміці процес формування і функціонування певних закладів 

ДТР та окремі сторони їх функціонування. 

Ретроспективний метод дозволив нам, спираючись на знання про пізніші 

етапи історичного розвитку вітчизняної профтехосвіти, виявити вплив радянської 

соціально-економічної політики на специфіку розвитку галузі, місце і роль системи 

ДТР у формуванні робітничої верстви України. 
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Державні трудові резерви і кваліфікаційна підготовка кадрів загалом є 

багатоаспектним явищем, а тому підлягає вивченню багатьма суспільними і 

гуманітарними науками. При цьому розгляд зазначеного явища відбувається під 

різноманітними кутами зору. Досліджувана проблема вимагає використання методів 

і понятійного апарату не тільки історії, але й таких наук, як правознавство, 

соціологія, педагогіка, психологія, статистика тощо. Використання 

міждисциплінарного підходу дає можливість глибше тлумачити використані 

джерела і, спираючись на конкретно-історичний матеріал, вийти на рівень 

загальнотеоретичних узагальнень.  

Історія має соціологічний компонент, оскільки вивчає не лише історичні 

події, але й різноманітні масові процеси, соціальну структуру суспільства на різних 

стадіях його розвитку. У той же час будь-яка соціальна ситуація є компонентом 

історичного процесу. Все це створює необхідні передумови для використання 

соціологічних інструментів в історичних дослідженнях. Варто зазначити, що вони 

тісно пов’язані зі збиранням та обробкою значної первинної інформації і в цьому 

відношенні суттєво поповнюють джерелознавчу базу історичної науки. А введений 

таким чином до наукового обігу новий фактичний матеріал допомагає висвітлити 

нові аспекти історичного процесу і сприяє розкриттю його специфічних 

закономірностей. 

Значна увага була зосереджена на якісний методиках соціології, 

спрямованих на пізнанні тих властивостей явища, що робить його соціально 

значимим, незважаючи на його особливість. У даному випадку нами приділялася 

увага з’ясуванню суб’єктивно-специфічних факторів життя, на розуміння тих 

моментів, якими люди керуються у своїй діяльності. Безпосереднім інструментом 

для дослідника тут виступали цільові опитування колишніх учнів-трудрезервників 

про факти та явища, пов’язані з діяльністю профтехосвітніх закладів ДТР доби 

відбудови. Така пряма робота зі свідками та учасниками подій дозволила усвідомити 

і відобразити погляд на трудові резерви саме цієї категорії людей. Поряд з тим 

відзначимо, що таким чином було отримано групу усних джерел. Відзначаючи 

цінність такого роду практик, О. А. Коляструк називає їх «спеціально-
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ініційованими» або «спровокованими дослідником свідченнями» [240, с. 18]. 

Особливо корисними вони виявилися під час дослідження певних сторінок 

повсякденного життя учнівського контингенту. 

Тісно переплітається з попереднім інструментарієм й індивідуально-

психологічний метод, який зробив можливим вивчення особистісних факторів, що 

здійснили вплив на ставлення молоді до мобілізаційних заходів, на бажання чи 

небажання отримувати робітничий фах у лавах трудрезервників, мотивацію тих чи 

інших вчинків, зокрема таких вкрай серйозних за наслідками, як залишення 

навчання без дозволу адміністрації.  

На думку Я. Р. Дашкевича, шлях до «розгортання» біографічного матеріалу 

та врахування людського й особистісного в історії відкриває просопографія [218, 

с. 41]. Просопографічний метод дозволяє глибоко вивчати окремі соціальні групи 

доби відбудови економіки України, персонал і учнів закладів ДТР. Його 

використання зробило можливим створити «узагальнені портрети» вищезазначених 

спільнот, визначити спільні фактори, які визначали спосіб життя окремих членів 

суспільних груп; охарактеризувати соціальну стратифікацію, походження, освітній і 

культурний рівень, професійні перспективи та можливості соціальної мобільності. 

Кліометричний (квантитативний, статистичний) метод був нами активно 

використаний під час проведення кількісних підрахунків у другому та третьому 

розділах даної роботи. Він дозволив виявити тенденції, характерні для професійно-

технічної освіти України 1943–1950 рр. Зокрема кількісні підрахунки 

використовувалися при оцінці чисельності та складу мережі установ ДТР, що 

функціонували в УРСР, їхнього персоналу і учнівського контингенту, а також 

показників матеріального забезпечення навчальних закладів. 

Щодо допоміжних (спеціальних) засобів нашого наукового дослідження, то 

до них входять новітні інформаційні технології. Їх використання сприяло успішній 

та якісній роботі над дисертаційною роботою. Зокрема використання сучасних 

інформаційних технологій дало змогу ефективніше застосувати кількісні методи, 

використовуючи графіки та діаграми для візуалізації виявлених статистичних 

матеріалів. 
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Активно використовувся бібліометричний метод дослідження, що був 

застосований при вивченні історіографії проблеми, піднятої у дисертації. Зробити 

певні висновки під час вивчення матеріалів періодичної преси стало можливим 

завдяки застосуванню елементів контент-аналізу. Зазначимо, що при цьому ми 

спиралися на досвід використання цього методу відносно до історії вітчизняної 

профтехосвіти у напрацюваннях Н. М. Салтан [274]. 

Таким чином, робота над темою нашого дисертаційного дослідження 

передбачає використання низки різноманітних принципів і методів наукового 

пізнання. Одночасне застосування загальнонаукових та суто історичних методів 

поруч з міждисциплінарним інструментарієм дало змогу в рамках даної роботи 

провести детальне і багатоаспектне вивчення заявленої теми. 

*** 

Отже, історіографію питання діяльності навчальних закладів державних 

трудових резервів України в умовах відбудовчих процесів можна поділити на кілька 

груп, для кожної з яких притаманні власні специфічні риси. 

Перша група – радянська історіографія, в рамках якої вперше почалося 

вивчення теми на науковому рівні. Однак недоступність багатьох джерел і наявність 

офіційних ідеологічних обмежень та настанов обумовили неминучу однобічність та 

упередженість в оцінках у працях радянських науковців. 

Друга група – роботи сучасних українських істориків, для досліджень яких 

характерні збагачення джерельної бази внаслідок розсекречення і відкриття архівів, 

формування нових незаангажованих підходів у розгляді подій відбудови економіки 

України та ролі молоді у них, увага до соціальних і культурних аспектів діяльності 

системи ДТР. 

Третя група – доробок зарубіжних науковців, серед яких західну історіографію 

необхідно розглядати окремо від пострадянської російської. Для останньої 

характерне акцентування уваги дослідників на подіях періоду Другої світової війни. 

Західні ж історики вивчають трудові резерви як епізод соціальної та економічної 

історії СРСР. Специфіку діяльності системи ДТР в Україні зарубіжні дослідники, як 

правило, не розглядають.  
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Загалом в науковій літературі частково висвітлювалися лише окремі сторінки 

історії установ трудових резервів, проте досі немає узагальнюючої монографічної чи 

дисертаційної праці, предметом якої б став комплексний аналіз соціально-

економічних та соціокультурних особливостей функціонування системи ДТР саме 

під час відбудови економіки України.  

Основу джерельної бази дослідження складають документи з фондів 

центральних та обласних архівів, значна кількість яких досі залишалася мало- чи 

взагалі невідомими. Більшість опублікованих джерел з даної проблематики вийшли 

за радянського періоду. Це довідники діючих у повоєнну добу нормативно-правових 

актів, тематичні збірники історичних документів та офіційні статистичні збірники 

показників розвитку держави тих часів. Важливу інформацію, пов’язану із 

агітаційним супроводом залучення та відображенням життя навчальних закладів 

ДТР, подають періодичні видання досліджуваного періоду. Поєднання усіх 

вищенаведених джерел з мемуарною та автобіографічною літературою, а також 

опублікованими матеріалами усної історії дає можливість ґрунтовно і достовірно 

проаналізувати ключові аспекти діяльності установ системи трудрезервів України та 

повсякденного життя їх вихованців.  

До методологічних основ дослідження увійшли різноманітні принципи і 

методи, що дозволили вирішити поставлені у роботі мету та завдання, 

дотримуючись при цьому максимальної об’єктивності та точності. Вони 

забезпечили неупереджений розгляд подій та явищ минулого у їхньому розвитку і 

діалектичному взаємозв’язку. Зокрема були використані принципи: історизму, 

об’єктивності, системності, всебічності, антропологізму. З-поміж дослідницьких 

прийомів нами застосовано комплекс загальнонаукових, специфічно-історичних та 

міждисциплінарних методів, серед яких: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

типологізація, порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, історико-

генетичний, ретроспективний, індивідуально-психологічний, просопографічний, 

кліометричний, контен-аналізу та ін. 
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РОЗДІЛ 2 

ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ УРСР 

В УМОВАХ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ  

 

2.1. Мережа установ системи трудових резервів 

Очевидним є той факт, що система кадрового забезпечення має відповідати 

характеру розвитку господарства країни. Головною причиною нестачі 

кваліфікованих робітничих кадрів в СРСР протягом 1930-х рр. була  неузгодженість 

між характером і методами сталінської форсованої індустріалізації та старою 

системою професійно-технічної освіти. В умовах зростаючої мілітаризації 

радянської адміністративно-командної економіки напередодні та на початку Другої 

світової війни успішне виконання п’ятирічних планів потребувало якісно нової 

структури профтехосвіти, яка б централізовано займалася мобілізацією молоді, її 

професійно-технічною підготовкою, акумулюванням і розподілом кваліфікованих 

робітничих кадрів для стратегічних галузей економіки у межах цілого СРСР. Такою 

напіввоєнізованою за своєю суттю структурою стала система державних трудових 

резервів. 

Система державних трудових резервів була створена Указом Президії 

Верховної Ради СРСР від 2 жовтня 1940 р. Головні особливості цієї новоствореної 

структури полягали в тому, що: 

- процес підготовки кадрів керувався і контролювався з одного 

загальнодержавного центру; 

- навчальні заклади ДТР організовувалися за єдиними чіткими стандартами; 

- учнівський контингент формувався не тільки на добровільних засадах, але й 

шляхом примусових призовів відповідно до затверджених РНК СРСР планів; 

- усі учні (як призвані примусово, так і добровольці) отримували статус 

мобілізованих, а, отже, залишати навчання їм було категорично заборонено, втеча 

розглядалася як кримінальний злочин; 

- навчання велося за уніфікованими програмами, значна увага приділялася 

політичному вихованню та військово-фізичній підготовці; 
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- запроваджувалося повне державне забезпечення учнів харчуванням, житлом 

і одягом на час навчання; 

- випускники були зобов’язані чотири роки відпрацювати за направленням, а 

на цей час їм надавалася відстрочка від призову до збройних сил. 

Керувало діяльністю системи ДТР Головне управління трудових резервів при 

РНК СРСР. Наступною ланкою в межах УРСР було Республіканське управління 

трудових резервів. Навчальні заклади трудових резервів (ремісничі, залізничні 

училища, школи ФЗН та інші) на місцях підпорядковувалися відповідним обласним 

управлінням трудових резервів, а ті, в свою чергу, – РУТР (див. Додаток А). 

У період німецької окупації України мережа закладів трудових резервів 

тимчасово припинила свою діяльність. Частину закладів під час наближення фронту 

вдалося вивезти на Урал та до Сибіру. Так, з УРСР було евакуйовані 125 училищ та 

131 школа ФЗН (підраховано за [254, с. 23]). Евакуація передбачала вивезення до 

тилу персоналу закладів, учнів, які закінчували навчання вже у тилу, а також 

частини обладнання й інструментів. Внаслідок бойових дій, а також 

цілеспрямованого знищення значна частина залишених приміщень та обладнання 

була зруйнована і втрачена. Епізодичне відновлення діяльності професійно-

технічних закладів в Україні під час німецької окупації, ясна річ, аж ніяк не було 

пов’язане з трудрезервами та принципами, формами і методами роботи цієї 

радянської організації. 

Найбільшої своєї потужності в Україні система ДТР досягла у період 

повоєнної відбудови економіки. Внаслідок величезних людських жертв під час  

кривавого радянсько-німецького протистояння було втрачено більшість працівників 

індустріальних підприємств. На кінець Другої світової війни кількість робітників в 

Україні становила лише 17 % від довоєнного показника [261, с. 82]. Це робило 

практично неможливими відбудову та налагодження випуску промислової 

продукції. Тому загибле покоління робітників довелося швидко замінити юним 

хлопцям і дівчатам. Одним з найголовніших шляхів поповнення економіки 

кваліфікованими кадрами у цей час стали саме навчальні установи системи 

державних трудових резервів.     
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«З метою забезпечення кваліфікованою робочою силою найважливіших 

галузей народного господарства та підвищення якості технічної підготовки 

виробничих кадрів збільшити до 1950 р. річний випуск молодих кваліфікованих 

робітників з шкіл фабрично-заводського навчання, ремісничих і залізничних училищ 

до 1,2 млн осіб. Підготувати у системі державних трудових резервів за п’ятирічний 

період 4500 тис. осіб молодих кваліфікованих робітників», – зазначалося у Законі 

про п’ятирічний план відбудови та розвитку народного господарства СРСР на 1946–

1950 рр. [164, с. 285]. 

Загалом же протягом ІV п’ятирічки (1946–1950 рр.) у Радянському Союзі 

трудові резерви підготували 3,39 млн кваліфікованих робітників, з яких 859 тис. 

навчалися у школах та училищах України [153, с. 667]. Всього у 1944–1950 рр. 

закладами трудрезервів в УРСР було випущено 993,9 тис. молодих кадрів. Протягом 

цього періоду чисельність учнів профтехосвіти республіки часом досягала понад 

200 тис. осіб [282, с. 97, 99]. У 1950-х рр. ця кількість в середньому скоротилася 

приблизно на третину. Вдруге на показники другої половини 1940-х рр. Україна 

вийде лише у 1960-х рр. [172, с. 101].   

Відновлення мережі системи трудових резервів в Українській РСР 

здійснювалося по мірі визволення території від німців відразу після приходу 

Червоної армії і відновлення радянської влади. Необхідно зазначити, що на початку 

відбудови економіки у 1943 р. планувалося повернення евакуйованих шкіл ФЗН та 

училищ до України. Однак реевакуація затримувалася і відкладалася внаслідок 

різноманітних причин, серед яких основними були: очікування стабілізації 

військово-стратегічного становища у відвойованих регіонах, повільність 

відновлення виробничих баз, проблеми з розміщенням закладів у зруйнованих 

містах України, залученість шкіл ФЗН та училищ до виробничого процесу і 

необхідність довести навчання учнів до випуску за місцем тимчасового 

перебування, небажання керівництва тилових підприємств виконувати умови 

повернення устаткування та працівників на попередні місця, обмежені можливості 

залізничного транспорту. Часто евакуйовані навчальні установи були приєднані до 
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аналогічних тилових і як самостійні одиниці вже не розглядалися. Фактично 

заплановану повномасштабну реевакуацію було зірвано [200, с. 76].   

За даними на 1945 р., в Україну було переміщено з тилу лише 4 навчальних 

заклади [261, с. 126]. В тих умовах головний акцент було перенесено на створення 

мережі училищ та шкіл системи ДТР заново, що було тісно пов’язано з відбудовою 

базових підприємств промисловості і транспорту. 

Наприклад, у 1941 р. з Харківської області були евакуйовані 24 училища і 12 

шкіл ФЗН [254, с. 23]. Остаточно Харківщину було визволено з-під окупації у 

вересні 1943 р., але станом на 1 січня 1944 р. вся мережа закладів трудових резервів 

цієї області нараховувала лише 16 училищ та 9 шкіл ФЗН. Майже всі ці заклади 

однозначно ідентифікуються як новостворені. Стосовно реевакуації у документах 

обласного управління за цей час згадується лише про повернення з Куйбишевської 

(Самарської) області Панютинського залізничного училища № 2, яке прибуло 

наприкінці грудня 1943 р. і почало працювати у січні 1944 р. [121, арк. 1–2].  

На місцях заклади професійно-технічної освіти відкривалися спільними 

рішеннями виконавчих комітетів обласних рад та бюро обкомів партії. Вони 

спиралися на відповідні постанови ДКО, РНК СРСР та ЦК ВКП (б). На організацію 

необхідних умов для ведення навчання відводилися надзвичайно стислі терміни. На 

відкриття школи ФЗН зазвичай давали близько 3 тижнів, а ремісничого училища, 

зважаючи на більш високі вимоги до матеріальної бази та рівня підготовки учнів, – 

до 5 тижнів.  

Наприклад, 6 січня 1944 р. виконком Сумської облради депутатів трудящих 

разом з бюро обкому КП(б)У видали постанову про відкриття по одній школі ФЗН у 

Сумах та Конотопі. Голови виконкомів міськрад, секретарі міськкомів партії та інші 

посадові особи у Сумах та Конотопі були поставлені перед жорсткими вимогами. 

Вже до 10 січня 1944 р. необхідно було знайти будівлі для розміщення закладів, а до 

20 січня того ж року – провести необхідний ремонт приміщень, забезпечити їх 

паливом та освітленням; надати інструменти, матеріали, а також меблі та весь 

необхідний інвентар для класних приміщень, майстерень, гуртожитків, їдалень; 

знайти кваліфікованих майстрів виробничого навчання; провести мобілізацію 
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молоді у кількості по 200 осіб для кожної зі шкіл. До 25 січня 1944 р. планувалося 

повністю укомплектувати штат адміністративно-педагогічного персоналу закладів і 

забезпечити учнівський контингент обмундируванням, білизною та постіллю. 

Навчання у цих школах ФЗН мало розпочатися 1 лютого 1944 р. Цього ж дня учні 

мали почати отримувати харчування від обласного торгвідділу [87, арк. 1–1 зв.]. 

Практично всі навчальні заклади трудових резервів створювалися з  великим 

поспіхом, що диктувався згори і мотивувався потребами обороноздатності країни. 

Реевакуйовані заклади зіткнулися з тими ж проблемами, що і відновлювані та 

створювані з нуля школи і училища. Розбудова системи трудових резервів 

відбувалися в умовах зруйнованої промисловості та міської інфраструктури, великої 

нестачі їжі, палива, матеріалів, інструментів і обладнання, а також досвідчених 

кваліфікованих кадрів. Тому не дивно, що навчальні заклади хоча й розпочинали 

свою роботу за графіком, але залишалися необлаштованими і, як наслідок, мали 

істотні недоліки навчально-виховного процесу та матеріально-побутового 

забезпечення. 

Структура управління системою трудових резервів після завершення Другої 

світової війни зазнала певних змін. У травні 1946 р. на базі Головного управління 

трудових резервів та Комітету з обліку і розподілу робочої сили  при Раді Міністрів 

СРСР було утворено Міністерство трудових резервів СРСР. З кінця 1947 р. серед 

його периферійних установ замість Республіканського управління трудових резервів 

в Україні створено Головне управління залізничних і ремісничих училищ та шкіл 

ФЗН УРСР. Саме воно тепер керувало обласними управліннями трудових резервів. 

На Донбасі, де концентрація училищ та шкіл ФЗН була найбільшою, а 

кількість цих закладів налічувала кілька сотень одиниць, на місцях довелося перейти 

на дворівневу структуру управління. Тобто навчальні заклади розподілялися між 

запровадженими міськими управліннями, а ті, в свою чергу, підпорядковувалися 

обласним управлінням ДТР (див. Додаток Б). 

Наприклад, мережа одних шкіл ФЗН Ворошиловградської області у 1948 р. 

становила 184 одиниці [53, арк. 6–7 зв.]. Крім того, наявними ще були близько двох 

десятків училищ усіх видів [46, арк. 46; 52, арк. 2]. Для ефективності контролю за 
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діяльністю такої великої кількості навчальних установ у січні 1949 р. були створені 

п’ять міських управлінь трудових резервів: Краснолуцьке, Кадіївське, Лисичанське, 

Ворошилівське та Ворошиловградське. Між цими територіальними органами 

найнижчої ланки були розподілені усі заклади ДТР [55, арк. 10–12]. 

Для складу місцевих управлінь трудрезервів, передовсім обласних, 

характерною була обов’язкова наявність кількох ключових підрозділів: відділу 

призову (мобілізації) молоді, обліку і розподілу робочої сили; відділу училищ і шкіл 

ФЗН, який безпосередньо контролював навчальну, виробничу і виховну роботу 

зазначених закладів; відділу житлово-побутового і медико-санітарного 

обслуговування; відділу матеріально-технічного постачання, а також планово-

фінансової частини та бухгалтерії [32, арк. 1–2].  

Кожна навчальна установа ДТР відкривалася на базі конкретного 

підприємства, на якому учні проходили виробничу практику. Як правило, згодом на 

ньому працевлаштовувалася значна кількість випускників. Профілем базового 

підприємства визначалася спеціалізація навчального закладу. Відповідно існували 

школи ФЗН та ремісничі училища металістів, металургів, вугільників, будівельників 

тощо. 

На одному підприємстві одночасно могли бути два заклади різного рівня 

кваліфікаційної підготовки молодих робітників, тобто і школа, і училище. Так, до 

1949 р. на базі Сумського машинобудівного заводу ім. Фрунзе поруч діяли РУ № 1 

та школа ФЗН № 13 [96, арк. 7]. Значно рідше траплялися зворотні приклади. 

Наприкінці 1944 р. Костопільська школа ФЗН № 3 на Рівненщині створювалася 

відразу на базі трьох підприємств: комбінату «Волиньліспром», бондарної фабрики 

«Укрплодоовочтресту» і артілі «Червоний мебляр». У тій ситуації учнівські групи 

різних деревообробних спеціальностей прикріплялися до підприємств відповідного 

профілю [74, арк. 130 зв.].   

Восени 1940 р. під час створення системи державних трудових резервів у 

складі цієї централізованої структури профтехосвіти була передбачена наявність 

навчальних закладів трьох типів, а саме: шкіл фабрично-заводського навчання, 

ремісничих училищ та залізничних училищ. Під час Другої світової війни та 
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повоєнної відбудови економіки в України значно збільшилася кількість видів 

закладів трудрезервів. Хоча у законодавчих актах, документах, назвах державних 

органів здебільшого і надалі традиційно продовжували згадуватися лише перші три 

типи. 

З огляду на доволі насичену номенклатуру зазначених навчальних установ у 

відбудовчий період, спробуємо типологізувати та охарактеризувати їх, враховуючи 

при цьому специфіку промисловості України. 

Загалом усі навчальні заклади системи ДТР можна поділити на дві групи: 

школи і училища. В свою чергу, кожна з двох груп складалася з кількох різновидів 

закладів (див. Додаток В).  

Школи фабрично-заводського навчання були найбільш поширеним видом 

закладів трудових резервів. Максимально в УРСР їх налічувалося на рубежі 1947 –

 1948 рр. – понад 700 одиниць [6, арк. 5]. Школи ФЗН давали найнижчий рівень 

професійно-технічної підготовки і призначалися для навчання робітників масових 

професій. Ці заклади заповнювалися примусово призваною молоддю та 

добровольцями, що теж отримували статус мобілізованих. У період відбудови 

промисловості сюди мобілізовувалися хлопці 16–19 років, а також і дівчата 16–18 

років [166, с. 372–373]. Спочатку всі школи ФЗН розраховувалися на 6-місячний 

термін навчання. Хоча після війни були спроби паралельно здійснювати підготовку 

частини учнів шахтарських та будівельних професій за прискореним 3-місячним 

курсом. Протягом 1947–1949 рр. школи ФЗН деяких спеціалізацій були переведені 

на 10-місячну програму навчання.  

Гірничопромислові школи були створені у 1949 р. шляхом реорганізації шкіл 

ФЗН вугільників і готували юнаків за шахтарськими спеціальностями. Загальна 

кількість – близько сотні одиниць. Спочатку частково, а потім повністю ГПШ були 

переведені на 10-місячну програму навчання, що дозволило покращити 

кваліфікацію випускників [206, с. 369].   

Школи мореплавного навчання – окремий вид закладів у системі трудових 

резервів, що готував членів корабельних екіпажів. В Україні перша ШМН була 

створена на початку листопада 1943 р. у Маріуполі [38, арк. 1]. Кількість цих 
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закладів в Україні у відбудовчий період становила близько десятка одиниць. 

Навчали за спеціальностями: матрос, кочегар, судновий моторист, машиніст, радист 

та ін. Термін навчання у них становив 1 рік (6 місяців теоретичного навчання і 

стільки ж – практичних занять на суднах) [66, арк. 12–13].   

На відміну від шкіл училища системи трудових резервів готували 

висококваліфікованих робітників технічно складних професій та відрізнялися 

високим рівнем теоретичного та виробничого навчання.  

Ремісничі училища – основних тип цих закладів системи ДТР. У відбудовчий 

період їхня кількість весь час поступово збільшувалася. Якщо на початку 1945 р. в 

УРСР налічувалося 144 РУ [3, арк. 2зв.], то у 1950 р. – вже 176 [15, арк. 1]. Як і у 

випадку з школами ФЗН, спеціалізація кожного РУ залежала від базового 

підприємства. У 1940 р. призову до ремісничих училищ підлягала молодь лише 

чоловічої статі віком 14–15 років. Під час відбудови промисловості законодавчо 

було закріплено мобілізацію до РУ як хлопців віком 14–17 років, так і дівчат у віці 

15–16 років [166, с. 372–373]. Зазвичай, більшість учнів цих закладів залучалися 

шляхом добровільного набору і здебільшого належали до міської молоді. Рівень 

освіти (кількість закінчених класів середньої школи) мобілізованих до ремісничих 

училищ, як правило, був вищий, ніж у призваних до шкіл ФЗН чи ГПШ. Термін 

навчання в РУ – 2 роки. 

Залізничні училища готували робітничі кадри для залізничного транспорту. 

Чисельність закладів протягом досліджуваного періоду зросла з 26 одиниць 

(наприкінці 1944 р.) [3, арк. 2зв.] до 40 (наприкінці 1950 р.) [15, арк. 1]. Термін 

навчання, вимоги до учнівського контингенту і шляхи його залучення аналогічні з 

ремісничими училищами. 

Гірничопромислові училища створені одночасно з ГПШ у 1949 р. Готували 

висококваліфікованих робітників складних шахтарських спеціальностей. 

Формувалися шляхом реорганізації РУ та шкіл ФЗН вугільної спеціалізації. Загальна 

кількість цих навчальних закладів у 1949–1950 рр. – понад 20 [11, арк. 1]. Як і ГПШ, 

гірничопромислові училища містилися на Донбасі. Характеристики учнівського 
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контингенту ГірПУ загалом не відрізнялися від РУ. Термін навчання становив 2 

роки. 

Художні ремісничі училища головним чином готували спеціалістів з 

декоративного оздоблення архітектурних об’єктів. В УРСР такі училища почали 

створюватися у 1945 р., повноцінно працювати з 1946 р. Учнями ХудРУ ставали 

вступники-добровольці віком 14–17 років, які мали 7-річну шкільну освіту та 

успішно здали іспит з малювання. Термін навчання – 3 роки. По одному такому 

закладу було у підпорядкуванні Київського, Чернівецького [11, арк. 1] та 

Львівського [160, с. 175] обласних управлінь трудових резервів. У Сталіно 

(Донецьку) та Одесі навчальні установи даного типу мали назву, дещо змінену для 

підкреслення їх професійної специфіки, – «архітектурно-художнє ремісниче 

училище». Зокрема, мова йде про училище ДТР № 26 у Сталіно [155, с. 4] та № 11 – 

в Одесі [71, арк. 1–2].  

Спеціальні училища були закладами, які мали формувати свій учнівський 

контингент виключно з сиріт. З одного боку, на ці установи покладалися функції 

соціального захисту дітей, чиї батьки загинули у роки Другої світової війни. З 

іншого – держава, використовуючи їх, намагалася вирішувати проблеми дефіциту 

кваліфікованої робочої сили. 

Можливість створення окремого професійно-технічного навчального закладу 

для сиріт розглядалася ще наприкінці 1920-х рр. Втім, тоді радянський теоретик і 

практик педагогіки А. С. Макаренко, зваживши усі позитивні і негативні сторони 

такого нововведення, виступив проти намірів перетворення формату трудової 

комуни на школу ФЗУ з інтернатом. Він обґрунтовував свою позицію так: у такій 

установі професійна підготовка проводилася б без змоги вільно і свідомо обрати 

свій фах малолітніми вихованцями; учнівському колективу закладу довелося б 

відмовитися від повного самообслуговування й обробітку землі у підсобному 

господарстві через завантаженість навчально-виробничими заняттями програмної 

регламентації, що викликало б негативні зміни у побуті [267, с. 60]. 

Однак, під час боротьби з дитячою безпритульністю та бездоглядністю у роки 

Другої світової війни всі колишні застереження А. С. Макаренка були 
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проігноровані. Восени 1943 р. поруч з дитячими будинками та суворівськими 

училищами на радянських територіях, які були звільнені з-під німецької окупації, 

для сиріт були запроваджені й спеціальні ремісничі училища системи трудових 

резервів. Наприкінці 1940-х рр. їх вже нараховувалось понад 20 одиниць. Законом 

для їхніх учнів встановлювалося покращене матеріальне забезпечення. Приймали на 

навчання дітей віком 12–13 років. Для хлопців і дівчат створювалися окремі 

заклади. Термін навчання становив 4 роки. Згодом також з’явився і різновид 

СпецРУ, розрахований на 3 роки. 

Особливістю спеціальних ремісничих училищ було надання учням крім 

робітничої кваліфікації ще й середньої освіти в обсязі школи семирічки [164, с. 164–

166]. У РУ чи ЗУ така можливість була відсутня. Керівництвом ДТР для СпецРУ 

було сформульоване завдання: «Теоретичне навчання поставити не гірше, а краще, 

ніж у школах Міністерства освіти, виробниче – як у найкращих РУ, а виховну 

роботу, побут учнів, їхній зовнішній вигляд, дисциплінованість і вихованість – як у 

суворівських училищах» [9, арк. 5].  

 Спеціальні сільськогосподарські училища – створений у 1947 р. аналог 

СпецРУ, що готував працівників для сільського господарства: рільників, 

овочівників, садівників, механіків МТС. Відомо про існування в Україні 5 таких 

закладів (по одному у Волинській, Одеській і Харківській областях, два – у 

Полтавській області) [9, арк. 7].   

Спеціальні гірничотехнічні училища – навчальні заклади для осиротілих дітей 

шахтарів. Створені у 1949 р. Всього в УРСР їх існувало два (по одному у 

Ворошиловградській та Сталінській областях) [11, арк. 1]. Готували 

висококваліфікованих спеціалістів гірничих спеціальностей. Приймали хлопців 

віком 12–14 років з початковою освітою. Термін навчання – 7 років, протягом яких 

вихованці отримували загальну середню і середню спеціальну освіту за програмою 

гірничих технікумів  [206, с. 367]. 

Крім того, у країні поза системою державних трудових резервів продовжувала 

функціонувати значна кількість шкіл фабрично-заводського учнівства та інших 

подібних їм закладів професійно-технічної освіти. Вони готували робітничі кадри 
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для конкретних підприємств легкої, харчової промисловості, комунального 

господарства та інших галузей, визнаних радянським урядом нестратегічними, 

другорядними. На відміну від установ трудових резервів, підпорядковувалися вони 

не ГУТР (Мінтрудрезерву), а відповідним відомствам, до яких належали базові 

підприємства. Потрапляли до цих навчальних закладів виключно на засадах 

відкритого набору, учні тут статусу мобілізованих не отримували та могли вільно 

залишити навчання чи обрати місце роботи. Проте і повне державне забезпечення 

для них не було передбачене. Втім, зазначені установи знаходяться поза рамками 

нашого дослідження.   

На початку 1944 р. у визволених з-під окупації районах України діяли 78 

училищ та 83 школи трудових резервів. За рахунок реевакуації та створення нових 

закладів чисельність мережі швидко зростала і на 1 січня 1945 р. вже становила 

175 училищ та 324 школи. У документах РУТР зазначалося, що у порівнянні з 

початком 1941 р. ремісничих училищ стало більше на 50 %, залізничних училищ – 

на 30 %, а шкіл ФЗН – на 62 %. Втім, планова кількість учнівського контингенту 

мережі зросла набагато скромніше і загалом становила близько 144 тис. осіб, тобто 

лише 111 % від довоєнного показника [3, арк. 2–2 зв.]. Фактично ж учнівський 

контингент мережі був недоукомплектований, реально навчання проходили лише 

128 тис. осіб [3, арк. 4 зв.]. 

Бурхливе зростання системи державних трудових резервів тривало до початку 

1948 р. Так, у січні 1948 р. вона налічувала 965 одиниць, в тому числі 731 школу і 

234 училища. Причому 318 шкіл ФЗН та 32 училища були організовані лише 

протягом 1947 р. Фактична сумарна кількість учнів в цей час становила понад 217 

тис. осіб [6, арк. 5–6].  

Колосальне розростання мережі було припинено, оскільки для нових закладів 

не вистачало адміністративних і навчально-виробничих кадрів, гостро стояло 

питання розміщення закладів та їх матеріально-технічного забезпечення. Часто 

відсутніми були навіть найелементарніше обладнання та інструменти. До того ж у 

багатьох випадках темпи і характер розвитку установ трудових резервів та їхніх 

базових виробничих підприємств не співпадали, що призводило до ускладнень з 
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проходженням практики і працевлаштуванням. Також давалися взнаки проблеми з 

наповненням закладів і збереженням учнівського контингенту.     

З 1948 р. відбувається реорганізація мережі установ системи трудових 

резервів, що призвело до її скорочення і перерозподілу матеріальної бази та 

кваліфікованого персоналу між залишеними закладами. Скорочення мережі 

відбувалося кількома шляхами: через ліквідацію, об’єднання закладів і передачу їх 

до інших відомств. 

Ліквідація застосовувалася найчастіше щодо шкіл ФЗН. Закривали ті з них, які 

не мали придатних для використання приміщень та прийнятних навчально-

виробничих умов. Так, якщо у найбільш насиченій закладами трудових резервів 

Сталінській області на початку 1948 р. діяло 253 школи ФЗН, то на кінець того ж 

року – 236 [35, арк. 1–2]. А протягом наступного 1949 р. тут були ліквідовані аж 123 

школи цього типу [36, арк. 3].  

Об’єднання дозволяло укрупнити заклади і готувати дещо меншу кількість 

учнів, але якісніше й у комфортніших умовах, використовуючи спільні, більш 

потужні ресурси. Саме так у 1948 р. у Сталінській області були попарно об’єднані 

62 школи ФЗН [35, арк. 1]. Навесні 1949 р. на Харківщині практикувалися 

приєднання шкіл ФЗН до ремісничих училищ за умови співпадіння спеціалізацій  

[125, арк. 1–3, 5].      

Яскравим прикладом скорочення мережі через передачу закладів до інших 

відомств була ситуація, коли в листопаді 1948 р. постановою Ради Міністрів СРСР 

усі школи мореплавного навчання були виведені з системи трудових резервів 

шляхом перепідпорядкування Міністерству морського флоту та перетворені у 

мореплавні школи [38, арк. 1].  

Отже, до 1950 р. чисельність мережі навчальних закладів системи трудових 

резервів загалом зменшилася приблизно у 1,8 раз порівняно з початком 1948 р. В 

УРСР залишилася 541 навчальна установа з контингентом близько 105 тис. учнів 

[16, арк. 2–3] (див. Додаток Г). 

Наприкінці 1940-х рр. ще однією зміною у системи ДТР стали масштабні 

реорганізації закладів одних типів в інші, а також переведення їх на більш триваліші 
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за часом програми навчання. Акцент тепер робився не стільки на кількості кадрів, як 

на їхній високій кваліфікації. Звісно, це потребувало значно ґрунтовнішої 

теоретичної та практичної підготовки, яку отримати за 6 місяців навчання у школі 

ФЗН було вкрай складно. У результаті від цього типу закладів Міністерство 

трудових резервів СРСР починає поступово відмовлятися [249, с. 93–94]. 

Так, за 1949 р. у Сталінській області 74 школи ФЗН перетворено на 

гірничопромислові школи, 4 школи ФЗН – на ремісничі училища, 2 ремісничих 

училища – на спеціальні ремісничі училища, ще одне РУ – на спеціальне 

гірничотехнічне училище, а 9 шкіл ФЗН будівельної спеціалізації переведено з 

шестимісячний на десятимісячний термін навчання [36, арк. 3]. 

Аналогічні перетворення, але меншого масштабу були характерні для 

більшості областей. Деякі навчальні заклади протягом досліджуваного періоду 

змінювали свій тип неодноразово. Наприклад, у 1948 р. Краснодонська школа ФЗН 

№ 20 була реорганізована в РУ № 20 [56, арк. 1], а вже через рік переформатована у 

ГірПУ № 8 [57, арк. 1]. 

Цікаво розглянути географічні особливості функціонування досліджуваної 

структури в Україні. Загалом усі області УРСР за станом розвитку системи трудових 

резервів можна було поділити на три групи (для порівняння беремо кількісні дані 

піку розвитку мережі на початку 1948 р.): 

1. Області з високою концентрацією навчальних закладів: Сталінська 

(Донецька), Ворошиловградська (Луганська), Дніпропетровська. У цих трьох 

найбільш індустріально розвинених областях разом було зосереджено 571 заклад 

(59,2% загальної кількості в УРСР) [6, арк. 6].  

2. Області із середньою кількістю навчальних закладів: Запорізька, Київська, 

Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська. Кожна з них 

налічувала від 20 до 60 зазначених установ. 

3. Області з низькою концентрацією навчальних закладів, тобто решта 

переважно аграрних регіонів УРСР. Оскільки стратегічні галузі промисловості тут 

були нерозвинені, то й особливої потреби у системі ДТР не спостерігалося. 
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Характерна чисельність мережі навчальних закладів – не більше 20 одиниць у 

кожній з цих областей [6, арк. 104–105].   

Внаслідок нерівномірного розвитку промисловості і, зрештою, системи 

професійно-технічної підготовки різних частин УРСР склалася ситуація, коли 

значна частина мобілізованої до установ системи трудових резервів молоді з 

областей другої групи та абсолютна більшість призовників третьої спрямовувалась 

до навчальних закладів (передовсім, шкіл ФЗН) Донбасу і Кривбасу [251, с. 125–

129]. 

Часом в областях третьої групи навіть не було власних управлінь 

трудрезервів. Тому навчальні заклади підпорядковувалися відповідним органам 

сусідніх регіонів, що отримували статус міжобласних. Наприклад, Ізмаїльська 

область до 1948 р. мала два ремісничих училища (у Білгород-Дністровському та 

Кілії) та одну школу мореплавного навчання (у Кілії). З кінця 1948 р. мережа вже 

налічувала лише два РУ [8, арк. 2], для управління якими абсолютно недоцільно 

було утримувати місцевий керівний орган. Тому вказані заклади були 

підпорядковані Одеському міжобласному управлінню трудових резервів. З 

аналогічних причин до 1950 р. на всю Західну Україну залишилися лише Львівське 

та Дрогобицьке міжобласні управління трудових резервів [15, арк. 124, 127]. 

Специфіка економіки окремих регіонів України була обумовлена наявністю 

цінних природних ресурсів і викликала локальне зосередження закладів трудових 

резервів певних видів та спеціалізацій у тих чи інших місцевостях. Так, у Донбасі 

зосереджувалися практично всі школи ФЗН та ремісничі училища вуглевидобувної 

спеціалізації, а з 1949 р. – гірничопромислові школи, гірничопромислові та 

спеціальні гірничотехнічні училища. А на території Бориславсько-Дрогобицького 

нафтового басейну діяла більшість шкіл ФЗН нафтовидобувної спеціалізації тощо.  

Свої корективи щодо розміщення навчальних закладів вносила також 

структура транспортних потоків країни. Залізничні училища по всій Україні, як 

правило, відкривалися у містах з вузловими залізничними станціями. У портових 

містах Півдня України знаходилися усі школи мореплавного навчання, а також 



58 
 

  

школи ФЗН і ремісничі училища морського флоту та суднобудівельної справи [30, 

арк. 23–37; 31, арк. 15–21].  

Таким чином, головними особливостями відбудови і розвитку мережі 

навчальних закладів системи ДТР у досліджуваний період були: тісний зв’язок зі 

станом стратегічних галузей народного господарства, поява нових типів навчальних 

установ, географічна неоднорідність розміщення, переорієнтування з масовості на 

більш високу якість підготовки молодих робітників наприкінці 1940-х рр. 

Розміщення і сам характер навчальних закладів системи ДТР однозначно залежали 

від рівня індустріального розвитку місцевості, наявності природних ресурсів та 

віддаленості транспортних вузлів. 

 
 

2.2. Матеріальна база училищ та шкіл трудових резервів 

Одним з першочергових завдань під час відновлення мережі закладів системи 

ДТР стояло забезпечення їх матеріальною базою. У даному випадку під 

матеріальною базою необхідно розуміти усю сукупність матеріальних засобів, котрі 

використовувалися у процесі діяльності досліджуваних установ.   

Більшість довоєнних будівель закладів системи ДТР сильно постраждали 

внаслідок бойових дій та цілеспрямованого знищення. Для розміщення 

реевакуйованих і новостворених шкіл та училищ місцевою владою підшукувалися 

наявні вцілілі приміщення, які можна було максимально швидко переобладнати і 

відремонтувати. У багатьох зруйнованих містах закладам вимушено надавали 

будинки без дахів, стель, міжповерхових перекриттів, вікон і дверей. Це дуже 

затримувало початок повноцінного навчального процесу. Так, з цієї причини низка 

харківських шкіл ФЗН та РУ в 1943–1944 рр. не могли виконувати встановлених 

планів підготовки молодих кадрів, оскільки учнів просто ніде було розміщувати. 

Окремі групи тут створювалися поступово по мірі проведення капітально-

відновлювального ремонту, а перший масовий набір став можливий лише у 

листопаді 1944 р. [123, арк. 3 зв.].  
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Доволі поширеною була передача трудовим резервам вцілілих культових 

споруд. Наприклад, на Сумщині Путивльське СпецРУ № 44 розмістили у 

старовинному Молчанському монастирі [118, арк. 1], а Роменська школа ФЗН № 5 

використовувала приміщення колишнього римо-католицького костелу [112, арк. 1]. 

Зважаючи на загальний критичний стан економіки та першочерговість потреб 

обороноздатності країни, держава намагалася зекономити на системі ДТР і провести 

відбудову її закладів за мінімальних капіталовкладень. За титульними списками, 

складеними у 1945 р. обласними управліннями трудових резервів, на капітальний 

ремонт навчально-виробничих та житлових будівель шкіл ФЗН та училищ в Україні 

необхідні були близько 27 млн крб. А Головне управління трудових резервів СРСР 

асигнувало лише 9,7 млн, тобто трохи більше третини [5, арк. 62].  

 У звітах управлінь трудових резервів різних рівнів головною безпосередньою 

причиною затримки відновлення і ремонту будівель більшості закладів вказувалася 

нестача будівельних матеріалів. Їх централізоване планове постачання на початку 

відбудовчого процесу у 1943–1944 р. ще було зовсім не налагоджене. Часом 

дирекціям закладів навіть доводилося отримані грошові фонди переводити у готівку 

і витрачати її для закупівлі найнеобхідніших матеріалів на ринку з рук у приватних 

осіб [121, арк. 7].   

Частково у цій ситуації допомагали підприємства, на виробничій базі яких 

відкривалися відповідні заклади. Втім, найдоступнішим джерелом отримання 

будматеріалів були руїни знищених будинків. Учні під керівництвом персоналу 

шкіл і училищ збирали там цеглу, дошки, бруси, шматки покрівельного заліза і скла 

та зносили до своїх навчальних корпусів і гуртожитків [245, с. 94–95].  .  

Працівникам на місцях доводилося проявляти винахідливість і відшукувати 

замінники, щоб провести тимчасові ремонтні заходи. Наприклад, залізні покрівлі 

дахів тимчасово лагодили за допомогою латок з ганчір’я, змоченого в оліфу чи 

жирове мастило. Через відсутність скла вікна закладали цеглою, забивали фанерою 

або жерстинами. На Харківщині у 1943–1944 рр. вікна закладів трудрезервів були 

заскленими лише на 10 % [121, арк. 1 зв.].  На Кіровоградщині ж близько половини 

їх залишалися закладеними цеглою до 1946 р. [5, арк. 62].  
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Усі невідкладні ремонтні роботи виконувалися учнями і майстрами училищ та 

шкіл ФЗН, а також частково працівниками базових підприємств. Фактичний обсяг 

виконаного ремонту будівель закладів важко встановити, адже велика частина робіт 

не обраховувалася, не обліковувалася і не оплачувалася, про що офіційно заявляє і 

саме Республіканське управління трудових резервів [5, арк. 63]. Втім, оцінюючи 

окремі зафіксовані згадки про діяльність «на цьому фронті», можна переконатися у 

її дійсно значному масштабі. Наприклад, свого часу начальник Сумського обласного 

управління трудрезервів з гордістю рапортував, що тільки протягом зими 1943–

1944 рр. під час відбудови місцевих училищ та шкіл ФЗН поштукатурено близько 

1,5 тис. кв. м поверхонь, побілено 15 тис. кв. метрів стін і стель, відремонтовано 400 

віконних рам, 87 дверей, 370 кв. метрів дахів, закладено цеглою 525 вікон [88, 

арк. 29].  

Оскільки великих будівель було обмаль, то величезною проблемою була 

тіснота. Аудиторного фонду вкрай не вистачало. Наприклад, на кінець 1944 р. у 

ремісничих училищах УРСР наявними були 739 аудиторій при потребі у 1035 [3, 

арк. 55]. До того ж у більшості з аудиторних приміщень вести повноцінні заняття 

було вкрай важко через їхній замалий розмір. У перші післяокупаційні роки 

характерним явищем було розміщення для теоретичного навчання групи 

чисельністю понад 30 осіб у кімнаті площею до 18 кв. м. [104, арк. 1зв.–2]. 

Відомий український письменник Г. М. Тютюнник в автобіографічній повісті 

«Вогник далеко в степу» так описував заняття трудрезервників:  «Нас ведуть щодня 

після сніданку в старий двоповерховий будинок – учбовий корпус – на «теорію». 

Класи там малі, сидіти тісно і душно, а писати зовсім ніяк, хіба що боком, і то 

підбиваємо один одному. Класи ті називаються аудиторіями» [174, с. 409].    

  Бурхливе зростання системи ДТР поглиблювало проблему з приміщеннями. 

Суттєве покращення щодо даного питання почалося лише у 1948–1949 рр. По-

перше, під час масштабної реорганізації мережі навчальних закладів відбулося її 

значне скорочення. У результаті будівлі закритих закладів дуже часто передавалися 

на баланс залишених шкіл та училищ. По-друге, у цей період пожвавилося 

будівництво нових навчальних та виробничих корпусів і гуртожитків. Будівництво 
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велося як силами і коштами установ Міністерства трудових резервів СРСР, так і 

базовими підприємствами різних відомств для закладів, що готували для них кадри.  

Зазначимо, що даний процес не обходився і без випадків значного 

розкрадання будівельних матеріалів. Так, у жовтні 1949 р. інспектор Головного 

управління залізничних і ремісничих училищ та шкіл ФЗН УРСР М. Смоловий після 

перевірки роботи Одеського обласного управління звітував про виявлення фактів 

будівництва бюджетним коштом власних будинків місцевими директорами шкіл 

ФЗН. У звіті підкреслювалася активна участь самого керівництва Одеського 

облуправління у махінаціях з коштами та будматеріалами [12, арк. 135–136]. 

Зрештою, стан закладів ДТР визначався не тільки самою наявністю 

приміщень, а й всебічною забезпеченістю навчального процесу. У ситуації, коли у 

закладах практично повністю були відсутні підручники, а учні, зазвичай, не мали 

елементарного канцелярського і креслярського приладдя, для покращення якості 

викладання предметів та кращого засвоювання їх величезна увага адміністративно-

педагогічного персоналу вимушено приділялася самостійному виготовленню 

наочних посібників, навчальних стендів, еталонних креслень, моделей, зразків 

технічного оснащення тощо. Ними обладнували спеціалізовані навчальні кабінети з 

кожного предмету. 

Поступово кількість навчальних кабінетів збільшувалася за рахунок 

переобладнання наявних звичайних аудиторій. Якщо на початку 1945 р. в училищах 

трудрезервів УРСР були 906 аудиторій і 241 навчальний кабінет, то на початок 

наступного 1946 р. – відповідно 655 і 577. В той же час РУТР повідомляло, що таких 

навчальних кабінетів потрібно вдвічі більше (а саме, 1228 одиниць) [5, арк. 18–19]. 

Ця потреба була в основному задоволена лише в останні роки періоду 

відбудови промисловості. На середину 1950 р. училища системи ДТР України мали 

1390 облаштованих навчальних кабінетів. Часом вони перетворювалися на справжні 

лабораторії. Наприклад, у кабінеті випробування матеріалів Дніпропетровського 

РУ № 1 металургійної спеціалізації розміщувалися мікроскопи, маятниковий копер, 

преси Брінелля і Роквелла для визначення твердості металів [15, арк. 5].   
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Одним з найважливіших завдань, яке стояло перед закладами профтехосвіти, 

було надання базових виробничих навичок своїм учням у власних навчальних 

майстернях. Без цієї підготовки відправляти на практику до підприємств майбутніх 

робітників було недоцільно і навіть небезпечно. 

Зазначимо, що також існували і труднощі з розміщенням майстерень, але вони 

відходили на другий план у порівнянні з іншою гострою проблемою – нестачею 

технічного обладнання та інструменту, оскільки без них виробниче навчання не 

могло відбуватися.  

На момент початку відновлення мережі закладів системи ДТР майже все 

довоєнне технічне оснащення навчальних установ було або вивезене під час 

евакуації, або знищене, або пограбоване окупантами чи мародерами. Отже, 

більшість шкіл і училищ мала незадовільні умови для виробничого навчання. 

Навчальні майстерні були погано обладнані, а верстатний парк відсутній. 

Наприклад, у 1945 р. у Славутській школі ФЗН (Кам’янець-Подільська область) 

зовсім не було не тільки верстатів, а й звичайних молотків, зубил і напилків. 

Наявних у цьому закладі п’яти лещат було недостатньо навіть для однієї учнівської 

групи слюсарної спеціальності [19, арк. 99]. 

Загалом станом на початок 1945 р. для нормальної організації виробничого 

навчання у школах ФЗН та училищах України не вистачало понад 16 тис. слюсарних 

лещат, понад 3 тис. токарних та 800 свердлильних верстатів. Через це у багатьох 

закладах на одному верстаті одночасно змушені були навчатися разом 7–20 учнів [4, 

арк. 84].   

Головними перепонами, що затримували повернення евакуйованого 

обладнання закладів профтехосвіти, були задіяність його у виробничому процесі на 

сході СРСР та перевантаженість залізниці. До того ж потреби у матеріально-

технічному забезпеченні системи ДТР навіть повна реевакуація майна власне 

установ системи трудових резервів не могла покрити.   

Централізоване постачання технічного обладнання через відповідні служби 

ГУТР було майже відсутнім. У цій ситуації посилювалася залежність установ 

трудрезервів від базових підприємств, які й передавали навчальним закладам велику 
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частину одиниць матеріально-технічної бази. Часом керівництво промислових 

об’єктів йшло на це добровільно, мотивуючись бажанням отримати краще 

підготовлене молоде поповнення для колективів своїх працівників, а у багатьох 

випадках – лише під тиском прийнятих рішень державних і партійних органів 

(зокрема, відповідних постанов Ради Міністрів СРСР 1947 р.) [72, арк. 23–25].    

Оскільки підприємства у процесі відбудови народного господарства УРСР і 

самі відчували гострий дефіцит технічного оснащення, то віддавали до навчальних 

майстерень, як правило, застаріле і зношене обладнання обмеженої придатності, яке 

потребувало ремонту, відновлення, доукомплектування. Усі зазначені роботи 

училища і школи змушені були проводити силами власних працівників, під 

керівництвом яких до такої діяльності масово залучалися й учні. Так, протягом 

одного 1945 р. закладами трудових резервів були капітально відремонтовані та 

відновлені 370 металорізальних верстатів, що потім використовувалися з навчально-

виробничою метою [5, арк. 29]. В той же час на початку 1946 р. з наявного 

обладнання, що налічувало близько 2,5 тис. верстатів усіх видів, понад 700 одиниць 

були несправними [5, арк. 22–23, 29]. 

З метою зміцнення майстерень значна увага приділялася самостійному 

виготовленню різного інструменту і технологічного приладдя. Наприклад, більша 

частина з 5 тисяч слюсарних лещат, що з’явилися протягом 1945 р. у майстернях 

закладів, були зроблені учнями самостійно зі старих залізничних рейок. Деякі 

училища почали випускати і власне верстатне обладнання: Дніпропетровське 

РУ № 2 виготовило сім пилконасічних верстатів, РУ № 1 – градуювальну машину, 

Київське РУ № 3 – два поперечно-стругальних верстати (шепінги), Одеське РУ № 5 

– два токарних-гвинторізних верстати. В умовах нестачі електродвигунів Харківське 

РУ № 15 розгорнуло масштабне виробництво настільних свердлильних верстатів з 

ручним приводом і виготовило їх 110 одиниць [5, арк. 32].  

Керівництво РУТР зазначало, що «процес виробництва верстатів, складних 

інструментів і допоміжного обладнання у навчальних майстернях закладів надав 

позитивного впливу на покращення виробничого навчання, учні отримували більше 

виробничих навичок і краще оволодівали своїми професіями» [6, арк. 42]. 
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Втім, розширення власного виробництва і перетворення його на масове крім 

сприятливих факторів (інтегрованість виробничого процесу з навчальним, 

практично безкоштовна праця учнів, поширений ентузіазм і змагальний настрій 

серед них) зіштовхнулися ще й з низкою перепон, які заважали виконанню 

оптимістичних планів. 

Найпершою з вищезгаданих об’єктивних причин була відсутність 

систематичного постачання матеріалів, комплектуючих, литва, а також забезпечення 

електроенергією та паливом. Контори «Трудрезервснабзбуту» відпускали сталь і 

чавун на фондові повідомлення та наряди з великими запізненнями. Коксом, 

паливно-мастильними матеріалами, абразивами, приводними ременями, хімічними 

реактивами навчальні заклади у централізованому порядку довгий час зовсім не 

забезпечувалися. Існувала й гостра потреба у деревині, особливо твердих порід, яка 

була необхідна для верстаків, корпусів, ручок різного інструменту. Базові 

підприємства теж не могли достатньою мірою забезпечити свої училища і школи 

матеріалами [5, арк. 30].  

Відразу після звільнення від німецької окупації основним джерелом металу 

було збирання його на руїнах заводів, згарищах і смітниках, а також у населення. 

Так, часто знаходилися вцілілі частини обладнання, що потім використовувалися 

для ремонту і збирання відновленого технічного оснащення. Наприклад, у 

Шосткінській школі ФЗН № 1 зі знайденого металобрухту були зібрані вісім 

металорізальних верстатів, без яких діяльність навчальної майстерні була б 

неможливою [88, арк. 34]. 

У листопаді 1943 р. у Сталінській області було централізовано оголошено 

місячник збору інструменту та обладнання, до якого масово залучалися усі учні-

трудрезервники [158, с. 2]. Проте, як бачимо з повідомлень у пресі, підлітків 

заставляли здавати свої знахідки на потреби місцевих промислових підприємств, а 

не власних шкіл ФЗН та училищ. Наприклад, зібрані учнями Горлівського РУ № 9 

кілька тон заліза, 300 м кабелю та десятки одиниць ручного інструменту були 

передані шахтам «Кочегарка» і «Рудуч» [131, с. 2]. 



65 
 

  

Аналогічно у Запорізькій області учні РУ № 6 змонтували з деталей, 

знайдених на попелищі, чотири свердлильних верстати і прес, але відразу передали 

їх підшефній машинно-тракторній станції [146, с. 3]. 

Налагодження виробництва у навчальних закладах потребувало спеціального 

високоточного обладнання і людей, здатних його обслуговувати. Гостро відчувалася 

нестача навіть звичайного металорізального (різців, фрез, свердел, зенківок) та 

вимірювального інструменту (штангенциркулів, мікрометрів, індикаторів, 

кутомірів) [3, арк. 23].  

Проблемою була відсутність необхідної технічної документації (робочих 

креслень, типових технологічних карт процесів). В УРСР були відсутні технічні 

бюро, що надавали б технічну документацію. Отримати таку інформацію можна 

було тільки у централізованому порядку від виробничо-технічного управління ГУТР 

у Москві. А нестача кальки і світлочутливого паперу не дозволяли швидко зробити 

копії зі знайденої на місцевих промислових підприємствах технічної документації 

[5, арк. 32].  

До кінця 1945 р. виробничо-технічне управління ГУТР відповідно до наказів 

ГУТР і РНК УРСР при визначенні планів виробництва і постачання не брало до 

уваги реальні виробничі можливості мережі (наявність матеріалів і обладнання, в 

першу чергу) і зобов’язувало половину виготовленого учнями інструменту 

постачати підприємствам різних наркоматів. Спостерігалося ненормальне явище, 

коли учні використовували непридатний, пошкоджений інструмент, а власноруч 

виготовлений новий віддавали стороннім організаціям задля виконання плану 

постачання. Завантаженість додатковими замовленнями припинилася, коли ситуація 

була з розумінням розглянута Раднаркомом СРСР. У результаті 3 грудня 1945 р. 

ГУТР видало наказ «Про звільнення від постачання наркоматам і відомствам 

виробів» [5, арк. 29]. 

Ще одним шляхом отримання обладнання, інструментів і матеріалів була 

шефська допомога з тилових районів Радянського Союзу. Цей рух був ініційований 

владою з самого початку відбудовчих процесів. Кожне обласне управління трудових 

резервів на звільнених від окупації територіях отримувало шефа – аналогічне 
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управління області, краю чи республіки східних районів СРСР. Так, у 1944 р. 

Пермська область шефствувала над Херсонською та Миколаївською, Новосибірська 

– над Чернігівською та Сумською, Челябінська – над Вінницькою та 

Житомирською, Татарська АРСР  – над Одеською тощо [254, с. 153]. Зазначимо, що 

шефська матеріальна допомога здебільшого мала невеликий обсяг і скоріше була 

свідченням моральної підтримки. 

У повоєнний час шефські стосунки були запроваджені вже всередині УРСР. 

Допомогу закладам трудрезервів західних областей України почали надавали більш 

потужні обласні управління східних областей. Зокрема, західноукраїнським 

училищам і школам дарували верстати, слюсарні лещата та різноманітний 

інструмент загальною вартістю кілька тисяч карбованців, що були зроблені у 

навчальних закладах індустріально розвинених районів України. Допомога ця 

надавалася в умовах дефіциту цього технічного оснащення у самих східних 

областях [3, арк. 27 зв.–28]. 

Під час вже згаданої вище масштабної реорганізації системи трудових 

резервів кінця 1940-х рр. здебільшого вдалося ліквідувати розпорошеність 

обладнання серед навчальних закладів. Верстати та інструменти закритих шкіл ФЗН 

і училищ були сконцентровані у майстернях більш перспективних закладів мережі 

системи ДТР.  

Поширилися в цей час і заходи з модернізації верстатів та пристосування їх 

для роботи на підвищених швидкісних режимах. У 1950 р. у майстернях закладів 

трудрезервів на такі режими вже були переведені 312 токарних і фрезерних 

верстатів [15, арк. 4].  

Втім, навіть наприкінці досліджуваного періоду проблема матеріально-

технічного забезпечення остаточно не була вирішена. Так, виходячи з нормативів 

Міністерства трудових резервів, на 1 січня 1951 р. потреба установ системи 

трудових резервів УРСР у верстатах усіх типів становила 7320 шт., а у наявності 

були лише 6026 шт. До того ж значна частина обладнання була зношена і 

потребувала ремонту, що негативно позначалося на навчально-виробничій 

діяльності установ ДТР [15, арк. 38]. 
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Надзвичайно важливим елементом матеріальної бази для кожного закладу 

трудових резервів був транспорт. Для підтримання життєдіяльності будь-якої школи 

чи училища існувала необхідність регулярно доставляти продукти харчування і 

паливо, перевозити персонал та учнів, а також вантажі для підсобного господарства, 

сировину і матеріали для навчальних майстерень, готову продукцію тощо.  

Часто з цією метою навчальним закладам передавалися вантажні машини. 

Особливо цей процес набув розмаху після завершення ІІ Світової війни, коли 

автотранспорт масово почав потрапляти з армії до народного господарства. Як 

правило, трудові резерви отримували півторатонні вантажівки ГАЗ-АА. Деякі 

заклади ДТР мали навіть не одну таку машину. Так, Путивльському СпецРУ № 44 

передали відразу дві «полуторки» [116, арк. 2]. Саме вантажівки такого легкого 

класу найбільш підходили для щоденного обслуговування навчальних закладів. 

Відомі випадки використання закордонної техніки. Наприклад, школа ФЗН № 2 

Ровенської області користувалася «лендлізівським» «Фордом» 8-ї моделі (WOT 8), 

який за вантажопідйомністю не набагато перевищував ГАЗ-АА [80, арк. 11 зв.].  

Однак з автотранспортом існувала ціла низка серйозних проблем. По-перше, 

його не вистачало для усіх шкіл та училищ. По-друге, закладам машини здебільшого 

передавали у неробочому стані. Зокрема це стосується й обох наведених вище 

прикладів. А здійснювати капітальний ремонт власними силами в умовах нестачі 

запчастин і кваліфікованих ремонтників було зовсім непросто. По-третє, нерідко 

траплялися перебої у забезпеченні паливно-мастильними матеріалами. По-четверте, 

часто відсутніми були навіть мінімальні умови для технічного обслуговування та 

зберігання автомобілів. За відсутності гаражів машини тримали просто під 

відкритим небом, а іноді навіть не могли забезпечити їхню охорону вночі [86, 

арк. 37]. 

Значно доступнішою альтернативою вантажним машинам був гужовий 

транспорт, більш поширений у закладах трудрезервів, ніж автомобілі. Коней 

щоденно використовували і для перевезень, і для роботи у підсобному господарстві. 

Однак і тут були свої складнощі, адже тварини потребували доброго фуражу для 

харчування, турботливого догляду конюхів, ветеринарного обслуговування, 
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побудови теплих конюшень. Непоодинокими випадками були факти загибелі коней 

внаслідок експлуатації без належних для них умов. До того ж вози, сани, а також 

усю необхідну збрую навчальним закладам доводилося справляти самотужки, що 

теж вимагало немалих коштів і зусиль господарського персоналу [88, арк. 31; 106, 

арк. 20].  

Таким чином, створення матеріальної бази шкіл та училищ здебільшого 

відбувалося силами самих закладів, їх персоналу і вихованців в умовах нестачі 

будівельних матеріалів, технічного оснащення та найнеобхіднішого інвентарю. 

Безпосереднє державне фінансування було недостатнім внаслідок бажання уряду 

зекономити на профтехосвітній галузі. Водночас недоліки централізованого 

постачання певною мірою компенсувала допомога базових підприємств та шефів.  

 

2.3. Персонал навчальних закладів трудових резервів 

Виконуючи завдання з підготовки кваліфікованих кадрів в умовах відбудови 

промисловості система трудових резервів і сама гостро потребувала залучення 

спеціально навчених і досвідчених працівників. Формування та становище 

персоналу мережі навчальних закладів системи ДТР досліджуваного періоду 

заслуговують особливої уваги. 

Загалом усі кадри, які забезпечували роботу шкіл та училищ системи трудових 

резервів, за характером їхньої діяльності можна поділити на наступні групи: 

1. Адміністративний персонал (директори, їх заступники чи помічники, 

старші майстри, бухгалтери та працівники канцелярії). Здійснював управління 

діяльністю навчальних установ. 

2. Педагогічний персонал (майстри виробничого навчання, викладачі 

теоретичних дисциплін, вихователі, інструктори фізичної культури, керівники 

військової підготовки). Ці працівники безпосередньо займалися навчанням та 

вихованням майбутніх молодих робітників. 

3. Господарський персонал (кочегари, шофери, візники, коменданти 

гуртожитків, працівники їдальнь та підсобних господарств, прибиральниці, двірники 

тощо). Він обслуговував приміщення навчальних закладів з метою утримання їх в 
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належному стані, забезпечував справну роботу їдальнь, кочегарень та інших 

структурних підрозділів [252, с. 22–23]. 

Приблизно чисельність третьої групи майже дорівнювала сумі перших двох. 

Так, на рубежі 1947–1948 рр. на піці розвитку мережі трудових резервів 

адміністративний та педагогічний персонал разом складали приблизно 55 %, а 

обслуговуючий (господарський) – відповідно 45 % загальної чисельності 

працівників закладів системи ДТР [6, арк. 83]. 

Зазначимо, що наведена класифікація є деякою мірою умовною, оскільки 

часом траплялося, що до навчально-виховного процесу та господарських робіт 

залучалися представники усіх трьох категорій.    

Ключовою фігурою кожного училища чи школи ФЗН був його директор. Він 

призначався наказом Міністерства трудових резервів СРСР (до 1946 р. Головним 

управлінням трудових резервів при РНК СРСР) за представленням начальника 

відповідного обласного управління ДТР. Претендент на цю посаду мав відповідати 

встановленим вимогам: освіта не нижча середньої спеціальної (технічної) та досвід 

роботи на виробництві. Директорів можна розглядати як номенклатурні одиниці 

обласного рівня, оскільки їх призначення контролювалося місцевими партійними 

органами, а кандидати мали бути членами партії. 

На директора покладалося керівництво всією діяльністю навчального закладу 

на основі єдиноначальності. Ця особа несла персональну відповідальність за 

виконання навчальних планів і програм, культурне та ідеологічне виховання, 

організацію харчування, побутового та медичного обслуговування учнів, а також за 

підбір, призначення, звільнення кадрів та керівництво ними. Директор був 

розпорядником матеріальних цінностей та фінансів дорученої установи. Він 

безпосередньо підпорядковувався начальнику обласного управління трудових 

резервів.  

Директор обов’язково мав декількох заступників (помічників), кожен з яких 

відповідав за конкретну сферу діяльності. Як правило, це були заступники з 

навчально-виробничої частини, з культурно-виховної роботи (з політичної частини), 

з господарської роботи. Заступники призначалися начальником обласного 
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управління за представленням директора з числа людей з досвідом роботи за 

відповідним профілем.  

Також аналогічною була і процедура призначення старшого майстра. Однією з 

головних вимог до кандидатури на цю посаду була наявність освіти не нижче 

технікуму. Старший майстер відповідав за організацію виробничого навчання у 

закладі та керував роботою майстрів. Він же займався розробкою технологічних 

процесів виготовлення виробів, складав на них робочі документи та калькуляції. Під 

його контролем було забезпечення навчальних майстерень необхідними 

матеріалами, інструментами та обладнанням. Старший майстер безпосередньо 

підпорядковувався директору [105, арк. 1].  

Майстри виробничого навчання призначалися не тільки з числа осіб із 

середньою освітою, але й з висококваліфікованих досвідчених робітників без неї. За 

кожною групою закріплювався свій майстер, спеціальність котрого мала співпадати 

з профілем групи. Приблизно на кожних 30 учнів припадав один майстер. Майстри 

повинні були передавати своїм підопічним усі базові виробничі навички, необхідні 

для їхньої професії. 

У перші післяокупаційні роки в школах ФЗН у силу різних причин теоретичне 

навчання велося обмежено чи взагалі було відсутнім. В училищах з теоретичним 

навчанням справи склалися значно краще. Викладачами теоретичних дисциплін 

доволі часто працювали вчителі місцевих середніх шкіл на умовах сумісництва і 

погодинної оплати. Але проведення занять зі спецтехнології доручалося лише 

штатним кадрам з відповідною технічною освітою.   

Питання кадрового забезпечення системи трудових резервів гостро стало 

відразу ж з початком відбудови мережі цих закладів. Довоєнні колективи 

працівників шкіл ФЗН та училищ не збереглися через мобілізацію до збройних сил, 

евакуацію, бойові дії та окупацію. 

Для формування персоналу навчальних закладів системи ДТР України зі 

східних регіонів СРСР відкликалися кадрові робітники: директори, майстри, 

викладачі. Всього до кінця 1944 р. в Україну їх прибуло 3,5 тис осіб. Близько тисячі 

з них були призначені на керівні посади за рекомендаціями партійних та 
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комсомольських органів. А 332 особи шляхом «висування найкращих» з органів та 

установ трудрезервів були цілеспрямовано направлені на управлінські посади до 

західних областей УРСР [3, арк. 41]. 

У той же час для комплектування шкіл та училищ майстрами та викладачами з 

числа осіб, що перебували на окупованій території, відбиралися тільки ті 

працівники, хто пройшов перевірку органами НКВС. Таких наприкінці 1944 р. 

нараховувалось понад 5 тис. [3, арк. 41]. Втім, позначка «перебував на окупованій 

території» все одно довго (до розпаду СРСР) в особових документах заважала 

кар’єрі цих людей. З часом, за необхідності пояснити причини тих або інших 

недоліків у діяльності навчальних закладів та знайти винуватих, указаний «гріх» з 

легкістю пригадувався. Наприклад, під час перевірки роботи з кадрами в училищах 

Краматорського міського управління трудрезервів у 1950 р. було вказано на 

необхідність відреагувати на «сильну засміченість» колективів ненадійними 

елементами. До останніх відносилися і викладачі, які проживали у 1941–1944 рр. на 

окупованій німецькими військами території [34, арк. 9].  

Бурхливе зростання мережі системи ДТР потребувало залучення все більшої 

кількості додаткових кадрів, підготовка яких відставала від темпів створення нових 

училищ та шкіл. Наприкінці 1945 р. трудові резерви УРСР вже нараховували 25,5 

тис. працівників усіх професій та спеціальностей. З наведеної кількості майже 

півтисячі осіб належали до апарату республіканського та обласних (міжобласних) 

управлінь. При чому у деяких областях чисельність штатів управлінь була близькою 

до РУТР, в якому працювали 66 осіб [5, арк. 76]. Наприклад, тоді ж персонал 

Сталінського обласного управління трудових резервів загалом налічував 60, а у 

1946 р. був збільшений до 72 одиниць [32, арк. 1, 9]. 

Але якщо штати управлінь та керівні посади навчальних закладів були 

укомплектовані, то навчально-педагогічного персоналу в школах та училищах не 

вистачало. Станом на 1 січня 1946 р. система ДТР України нараховувала 430 

вакантних місць майстрів виробничого навчання і близько сотні – викладачів 

теоретичних дисциплін [5, арк. 76]. 
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Після завершення Другої світової війни поповнення кадрів системи ДТР 

відбувалося, перш за все, за рахунок демобілізованих військових. Як правило, на усі 

важливі посади призначалися офіцери-фронтовики. Часто ці люди не мали жодної 

цивільної спеціальності, оскільки потрапили до армії відразу ж зі шкільної або 

студентської лави. Нестача професійних знань та педагогічних навичок у них 

компенсувалася великим життєвим досвідом, набутим в екстремальних умовах на 

війні. Разом з тим до установ системи трудових резервів були привнесені манери 

поведінки і форми відносин, характерні для армії та фронту.  

Значна частина керівних працівників не мала необхідної освіти. На початку 

1946 р. більше половини директорів шкіл ФЗН і училищ мали рівень освіти не вище 

закінченої середньої школи і формально не мали права займати дану посаду. Були 

випадки, коли директорами ставали люди з початковою освітою, які знаходилися на 

одому рівні грамотності з учнями своїх навчальних закладів. Аналогічна ситуація 

була характерна і для інших посад (див. Додаток Д). 

Відзначаючи у своїх звітах очевидну непридатність значної частини кадрів, 

Республіканське управління трудових резервів наприкінці 1945 р. заявляло про 

наміри у перспективі замінити їх з метою покращення навчальної, виробничої і 

політико-виховної роботи [5, арк. 77]. Однак насправді заміни їм на той момент 

просто  не було. Більше того, згідно з нав’язаними планами, мережа закладів 

трудрезервів продовжувала активно зростати і відповідно потребувала ще більшої 

кількості дефіцитних адміністративних і педагогічних працівників.   

На початку 1948 р. загальна чисельність усіх працівників шкіл ФЗН і училищ 

УРСР досягла найбільших кількісних показників і складала майже 38 тис. осіб. З 

них понад 38 % були прийняті на роботу протягом 1947 р. Не зважаючи на те, що 

для кадрового посилення закладів трудових резервів направлялися випускники 

технікумів і ВНЗ (наприклад, у 1947 р. – 90 осіб), а деякі наявні працівники-

практики навчалися заочно, статистично рівень освіти всіх груп персоналу 

залишався приблизно на попередньому рівні. На одне училище в середньому 

припадало приблизно 2 інженери, 4 техніки і 7 педагогів. На десять шкіл ФЗН – 20 

техніків, 10 педагогів і всього лише 1 інженер [6, арк. 83–85]. 
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Керівництво системи трудових резервів було вимушено використовувати 

наявні кадри, які не завжди були компетентні у підготовці молодих робітників. 

Серед них було багато неосвічених робітників-практиків, які були переведені з 

базових підприємств, демобілізованих військових, вчорашніх випускників-

трудрезервників зі своїх же закладів, а  також просто випадкових людей. Довелося 

підвищувати освітній рівень персоналу. Перш за все, великі надії покладалися на 

різні заходи з підвищення кваліфікації адміністративних та педагогічних 

працівників. Серед цих заходів були курси (з відривом та без відриву від 

виробництва), семінари, педагогічні конференції, навчально-методичні збори, 

інструктивні наради, стаханівські школи, командирські навчання при військкоматах 

для військових керівників тощо. 

Зазначений напрям діяльності набув надзвичайно широкого розмаху. 

Наприклад, наприкінці 1940-х рр. тільки курси підвищення кваліфікації щорічно 

проходили близько 3 тис. працівників шкіл ФЗН і училищ. Ця кількість становила 

приблизно 10 % від загальної чисельності. При цьому у переважній більшості 

випадків таке навчання організовувалося на місцях [6, арк. 87; 10, арк. 9]. Окремих 

перспективних представників адміністративно-педагогічного персоналу відправляли 

до Москви та Ленінграду на курси Центрального інституту вдосконалення і 

підвищення кваліфікації кадрів. До того ж для проведення перепідготовки 

працівників установ системи трудових резервів були організовані філії зазначеного 

інституту при технікумах. В Україні дані філії знаходилися при Київському, 

Харківському та Сталінському індустріальних технікумах і були розраховані на 

декілька десятків слухачів одночасно. Іноді паралельно поруч з ними за аналогічним 

принципом організовувалися відділення Центральних курсів підготовки вихователів 

[94, арк. 23 зв.]. Підвищення кваліфікації протягом року, зазвичай, тут проводилося 

у дві зміни («скликання»). Зазначимо, що непоодинокими були випадки відправки 

працівників училищ та шкіл ФЗН до технікумів за межами УРСР (наприклад, за 

планами 1948 р. до Ростову) або зворотні ситуації – проходження відповідної 

підготовки колег з інших союзних республік у містах України [6, арк. 88–89; 10, 

арк. 9].     
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У червні 1947 р. наказом міністра трудових резервів СРСР для  навчального та 

адміністративного персоналу училищ та шкіл ФЗН запроваджувалося обов’язкове 

вивчення так званого педагогічного мінімуму. Згодом, у 1949 р., рішенням 

керівництва системи ДТР особи, які успішно пройшли підготовку й атестацію з 

цього початкового курсу, поглиблювали свої теоретичні знання, навчаючись за 

більш ускладненою програмою підвищеного педагогічного мінімуму. Цей вид 

підготовки передбачав, головним чином, щоденну самостійну роботу працівника без 

відриву від виробництва і розраховувався на 250 годин протягом одного року. Для 

надання допомоги та здійснення систематичного контролю за ходом і якістю 

оволодіння матеріалом у найбільш потужних закладах створювалися групи з 

вивчення педмінімуму під керівництвом директорів установ  або їхніх заступників. 

У цих групах не рідше двох разів на місяць мали проводитися колективні 

консультації і співбесіди за певними розділами програми. Періодично для 

працівників проводилися вступні та оглядові лекції за найважливішими темами, 

організовувалися конференції з виступами та обговоренням доповідей і рефератів. 

Обов’язково мало відбуватися відвідування й аналіз відкритих уроків зі 

спецтехнології та виробничих занять. Більше того – для невстигаючих щотижнево 

передбачалися індивідуальні консультації з поточною перевіркою знань слухачів і 

складених ними конспектів та індивідуальних письмових занять [84, арк. 3 зв.]. 

Загалом програма педагогічного мінімуму складалася з трьох частин. 

Спочатку протягом березня–червня вивчався курс «Педагогіка» (90 годин) за 

тематичним планом, що передбачав ознайомлення з головними теоретичними 

положеннями і принципами вікової психології, дидактики та виховання. На початку 

липня з педагогіки здавався проміжний залік. Потім слухачі з липня по лютий 

наступного року проходили підготовку з тематичних курсів «Методика виробничого 

навчання» (майстри – 100, вихователі – 60 годин) та «Методика виховної роботи» 

(майстри – 60, вихователі – 100 годин) [84, арк. 3]. Під час вивчення методики 

певним чином враховувалася специфіка роботи працівників на тих чи інших 

посадах. 
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Слід відзначити, що лекторами з педагогіки та методики виховної роботи 

виступали науково-педагогічні працівники місцевих педагогічних (учительських) 

інститутів. Для проведення занять з методики виробничого навчання залучались 

кваліфіковані працівники навчально-методичного кабінету при обласному 

управлінні трудових резервів або керівники училищ та шкіл ФЗН з належною 

освітньою підготовкою та достатнім досвідом роботи. Саме усі вказані вище особи і 

були членами екзаменаційної комісії, яка проводила перевірку знань та приймала 

іспити з педмінімуму. Головою ж даної комісії призначався начальник місцевого 

управління ДТР чи його заступник [84, арк. 3–4]. 

 У листопаді 1948 р. за наказом Міністра трудових резервів СРСР у 

Сталінській області була відкрита постійно діюча однорічна школа підготовки 

майстрів-вугільників, яка готувала висококласних керівників виробничого навчання 

для закладів ДТР гірничого профілю. За навчальним планом тут передбачалися 

заняття зі спецтехнології, російської мови і політпідготовки, а також практика на 

найновішому обладнанні під час тримісячного виробничого навчання з відривом від 

теоретичного курсу. Цей заклад був розрахований на 90 осіб, які розподілялися на 3 

групи у відповідності зі спеціальностями. Головним чином, учнівський контингент 

даної установи комплектувався представниками педагогічних колективів 

відповідних шкіл ФЗН та РУ (з 1949 р. ГПШ та ГірПУ) Сталінської області. Але 

навчання тут проходили також і деякі працівники ДТР, що були прислані з інших 

областей СРСР. 

Аналіз складу першого набору Сталінської однорічної школи підготовки 

майстрів-вугільників, свідчить, що абсолютну більшість її учнів складали чоловіки 

віком 20–25 років з 6–7 класами середньої освіти, які встигли пропрацювати 1–2 

роки [33, арк. 11].  

Однак в умовах нестачі педагогічного персоналу масштабність процесу його 

навчання і вдосконалення призводила до появи ще однієї проблеми. Постійна 

зайнятість майстрів та викладачів на курсах, семінарах та інших заходах ставали 

причиною того, що учнівські групи на доволі тривалий час залишалися без своїх 



76 
 

  

наставників, а це неминуче погіршувало фактичну професійну підготовленість 

учнів.  

Тому багато навчальних закладів починали ігнорувати надані плани і графіки 

підвищення кваліфікації. З понад 7 тис. працівників трудрезервів в УРСР, 

зобов’язаних пройти підготовку за програмою підвищеного педагогічного мінімуму, 

у 1950 р. екзамен з педагогіки здали менше 2 тис. [15, арк. 114]. А Сталінське 

обласне управління трудових резервів того ж року відкрито просило центральне 

керівництво системи ДТР не відправляти на курси майстрів, зайнятих на поточний 

момент виробничим навчанням своїх груп [34, арк. 13]. 

Періодично в обласних центрах проводилися наради та конференції 

працівників установ системи трудових резервів. У цих заходах участь брали 

представники адміністративного та педагогічного персоналу навчальних закладів, 

які тут не тільки отримували директивні настанови, але й ділилися досвідом, а часто 

й піднімали болючі питання функціонування як конкретних шкіл та училищ, так і 

радянської профтехосвіти загалом. Про такі зібрання громадськість нерідко у 

загальних рисах інформували місцеві ЗМІ [176, с. 1]. 

 В умовах випробувань населення злиднями і нестатками повоєнних років 

заробітна платня персоналу навчальних закладів трудових резервів виглядала доволі 

пристойно. Якщо у 1944–1946 рр. середня зарплата по УРСР становила близько 300 

крб. [241, с. 132], то у ДТР таку суму могли отримувати навіть деякі звичайні 

господарські працівники з невисокою кваліфікацією. Адміністративно-педагогічним 

кадрам зазвичай платили приблизно вдвічі більше тогочасного 

середньостатистичного заробітку. Так, посадовий оклад майстра виробничого 

навчання часто досягав розміру в 700 крб., а вихователя – у 600 крб. [63, арк. 11, 17]. 

Зарплата керівництва навчальних закладів часом значно відрізнялася залежно 

від типу установи та її розміру. Наприклад, за штатним розкладом 1944 р. директор 

Роменської школи ФЗН № 5, у якій тоді навчалися лише 100 осіб, отримував 650 

крб. [103, арк. 1–2]. Для його ж колеги з Сумського РУ № 1 з учнівським 

контингентом у понад 400 осіб встановлювався оклад у 850 крб., який до того ж з 

середини 1944 р. навіть ще був трохи збільшений [113, арк. 2]. 
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Щоб зрозуміти купівельну спроможність працівників трудрезервів наведемо 

такі дані: до вересня 1946 р. 1 кг житнього хліба коштував за картками 65–75 коп. і 

8 крб. без карток за комерційною ціною [294, с. 36], а вартість чоловічого костюму 

становила 5 тис. крб. [241, с. 134].  

У результаті скасування карткової системи  та проведення грошової реформи 

1947 р. відбулося значне здороження багатьох товарів. Так, державна ціна 1 кг хліба 

піднялася до 7 крб., а на чорному ринку в умовах голоду за нього просили вп’ятеро 

більше. Рівень життя усього населення значно впав, оскільки компенсації і надбавки 

до зарплат при цьому державою встановлювалися просто мізерними [238, с. 133–

134]. 

Однак, персонал закладів ДТР залишався у кращих умовах порівняно з 

більшістю радянських громадян. У 1947 р. майстри шкіл та училищ почали 

отримувати близько 850 крб. на місяць, вихователі – близько 700 крб. [67, арк. 45–

47, 52–53]. Дещо зросла і зарплата керівництва закладів. Причому траплялося, що 

директор отримував стільки ж, а то й трохи менше деяких своїх підлеглих, що мало 

підкреслювати їх особливу професійну цінність. Наприклад, директору школи ФЗН 

№ 64 Ворошиловградського облуправління платили 950 крб., а його помічнику з 

культурно-виховної роботи та старшому майстру по 980 крб. [49, арк. 3–3 зв.]. У 

Путивльському СпецРУ № 44 оклад директора також становив 950 крб., а 

заступника з навчально-виробничої діяльності – 980 крб. [117, арк. 19]. Для 

порівняння, у 1947 р. на підприємстві місячний заробіток передового стахановця-

ливарника становив приблизно 1 тис. крб. [294, с. 37].   

У серпні 1949 р. постановою Ради Міністрів працівникам спеціальних училищ 

ДТР були додатково збільшені ставки заробітної платні. Так, директору 

відповідного закладу тепер нараховували 1330 крб. на місяць, заступнику з 

навчально-виробничої діяльності – 1235 крб., старшому майстру – 1140 крб., а 

звичайним майстрам виробничого навчання – по 930 крб. [119, арк. 6].     

Усіма своїми грошима представники персоналу установ трудових резервів 

скористатися не могли. З року в рік їх змушували віддавати значні суми на чергові 

державні позики відновлення і розвитку народного господарства.  
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Формально купівля зазначених облігацій була абсолютно добровільною 

справою. Але насправді під тиском держави держпозики для громадян вже давно 

перетворилися на своєрідний обов’язковий податок. Відразу після оголошення по 

радіо постанови уряду про випуск облігацій у навчальних установах проводилися 

мітинги, на яких і відбувалося демонстративне урочисте заповнення підписних 

листків, за якими потім вираховувалися гроші із зарплат. Адміністрація, профспілки, 

осередки більшовицької партії та комсомолу, ЗМІ всі разом організовували такий 

ажіотаж, що навіть відряджені до інших міст у службових справах працівники були 

змушені надсилати термінові телеграми з проханням підписати й їх на нову позику. 

Наприклад, у травні 1946 р. за згаданих обставин на одному з подібних зібрань усі 

47 членів колективу Дрогобицького РУ № 2 разом підписалися на суму, що на 

кілька тисяч перевищувала місячний фонд заробітної плати закладу [127, с. 2]. 

Справжньою бідою закладів профтехосвіти у повоєнну добу стала плинність 

кадрів. Якщо спочатку Головне управління ремісничих, залізничних училищ та шкіл 

ФЗН звітувало про зниження плинності кадрів у середньому з 29,5 % у 1946 р. до 

19,4 % у 1947 р. [6, арк. 83–85], то у 1949 р. цей показник збільшився до 55 %. 

Масові звільнення адміністративного і педагогічного персоналу загрожували 

успішному функціонуванню тих чи інших установ. Зокрема, протягом 1949 р. на 

посадах змінилися 65 % вихователів, 44 % помічників директорів з культурно-

виховної роботи, 33 % старших майстрів, 31 % майстрів виробничого навчання [14, 

арк. 1]. 

Такі катастрофічні показники в основному з’явилися за рахунок чотирьох 

найбільш проблемних областей: Сталінської, Ворошиловградської, 

Дніпропетровської та Львівської. Тут навіть була низка навчальних закладів, у 

котрих за рік змінилися всі працівники. Причому звільнення відбувалося не тільки 

за власним бажанням у пошуку більшого заробітку чи кращих умов праці. 

Працівників звільняли як таких, що не справлялися з роботою (у Сталінській області 

за 1949 р. – 384, у Ворошиловоградській – 411 осіб) [14, арк. 1]. Розповсюдженими 

були випадки зняття з роботи за систематичне пияцтво чи засудження за посадові 

правопорушення.   
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Часто підбір кадрів у місцевих управліннях трудових резервів відбувався не за 

діловими якостями, а завдяки знайомству і сімейним стосункам. Внаслідок цього до 

штату навчальних закладів потрапляли малограмотні люди сумнівної компетенції та 

репутації. Саме тому і ставали можливими анекдотичні випадки. Так, на 

Дніпропетровщині у школі ФЗН групою токарної спеціальності керував музикант, а 

будівельної – продавець [14, арк. 4]. У Ворошиловградській області старший фізрук 

ремісничого училища постійно пиячив з учнями [43, арк. 7], а особи, відповідальні 

за політичне виховання, самі не могли відповісти на питання, який же пост займає 

товариш Сталін [40, арк. 292].  

Звичайно, державні органи за допомогою перевірок інспекторами з 

міністерства та головного управління намагалася боротися з вказаними негативними 

явищами. Але окремі показові стягнення і покарання мало впливали на загальний 

стан справ, а на кардинальні трансформації у структурі управління системою 

профтехосвіти та формування її персоналу в умовах повоєнної відбудови економіки 

радянська влада не наважувалася. 

Таким чином, кадрове забезпечення навчальних закладів трудових резервів у 

відбудовчий період стало одним з тих слабких місць, котрі перешкоджали 

нормальній діяльності даних установ. 

*** 

Отже, трудові резерви були саме тією моделлю професійно-технічної освіти, 

що відповідала потребам радянської адміністративно-командної економіки й 

тоталітарної системи загалом у 1940-х – 1950-х рр. 

Процес відновлення мережі установ трудових резервів проводився у гранично 

стислі терміни і здійснювався, головним чином, за рахунок створення нових 

закладів у зв’язку із затримкою і обмеженим характером реевакуації. Структура 

управління системою ДТР у період відбудови промисловості ускладнилася через 

бурхливе до початку 1948 р. зростання трудрезервів. Номенклатура типів 

навчальних закладів розширилася за рахунок їх профілізації та диференційованого 

підходу до формування і кваліфікаційної підготовки учнівського контингенту.  
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Неоднорідність розміщення навчальних установ в областях України диктувалася 

особливостями їх економічного розвитку і транспортної інфраструктури. 

Зруйнована під час Другої світової війни матеріальна база навчальних закладів 

системи ДТР гальмувала їхню повноцінну діяльність. Держава намагалася якомога 

мінімізувати витрати на відновлення цих установ. Останні змушені були 

відбудовуватися, покладаючись на власні сили та співпрацю з базовими 

підприємствами. Спостерігалася тенденція до поступового покращення матеріальної 

бази, а також швидке посилення її концентрації у закладах внаслідок реорганізації 

мережі трудових резервів у 1948–1949 рр. Джерелами поповнення різних складових 

матеріальної бази були: централізоване постачання, розбирання руїн, власне 

виробництво обладнання й інвентарю, допомога базових підприємств та шефів. 

Визначено три групи кадрового складу закладів ДТР: адміністративний, 

педагогічний і господарський персонал. З названих категорій найбільш цінними і 

дефіцитними кадрами були саме представники другої групи, які безпосередньо 

займалися навчально-виховним процесом. Загалом їхній освітньо-кваліфікаційний 

рівень у перші післяокупаційні роки залишався вкрай низьким і лише поступово 

покращувався за рахунок навчання та підвищення кваліфікації. Поширеними 

проблемами персоналу шкіл ФЗН та училищ були плинність кадрів і низька 

професійна дисципліна працівників.   
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РОЗДІЛ 3 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ 

УЧНІВСЬКИМ КОНТИНГЕНТОМ У 1943–1950 рр. 

 

3.1. Залучення молоді до системи ДТР 

Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про державні трудові резерви СРСР» 

від 2 жовтня 1940 р. причини запровадження примусових призовів до закладів ДТР 

цинічно пояснювалися покращенням життя населення. У даному документі 

зазначалося, що в країні вже повністю покінчено з безробіттям, злиденністю та 

розрухою на селі й у місті. В Указі стверджувалося, що у соціалістичному 

суспільстві зникли нужденні люди, які раніше (за капіталізму) змушені були шукати 

роботу, стихійно утворюючи резерв робочої сили для промисловості. Нібито саме 

через це для постійного притоку молодого поповнення на підприємства держава 

була змушена централізовано вирішити дане питання шляхом примусових призовів і 

надання статусу мобілізованих усім учням закладів системи трудових резервів [166, 

с. 371].  

Насправді, реальні причини введення примусових призовів до закладів ДТР 

полягали у тогочасній загальній мілітаризації економіки та суспільства, а також у 

непопулярності серед населення деяких робочих спеціальностей з важкими умовами 

праці. А шляхом мобілізації молодь на певний час гарантовано «прив’язували» до 

певного виробництва, унеможливлюючи  таким чином плинність кадрів. 

За передвоєнним законодавством до ремісничих та залізничних училищ 

мобілізовувалися хлопці віком 14–15 років, а до шкіл ФЗН – 16–17 років. 

Враховуючи, що термін навчання в училищі становив 2 роки, а у школі ФЗН – 6 

місяців, на виробництво молоді робітничі кадри мали потрапляти у віці 16–18 років. 

Кількість міської молоді, що підлягала такому призову, окремо щорічно 

визначалася постановою РНК СРСР, а сільської – розраховувалася у співвідношенні 

2 юнака на 100 членів колгоспу, рахуючи чоловіків та жінок віком від 14 до 55 років 

[166, с. 372]. Британський дослідник Дональд Фільцер вдало проводить паралель 

між таким принципом залучення та рекрутськими наборами до царської армії до 
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запровадження загальної військової повинності у Російській імперії у 1874 році  

[298, с. 120]. 

Під час відбудови визволених від німецьких військ територій з метою 

якнайбільшого розширення контингенту потенційних учнів вимоги до призовників 

дещо змінилися. Тепер до училищ вже призивалися хлопці віком 14–17 років, а до 

шкіл ФЗН – 16–18 років. Окремо визначалося, що для навчання на професії, які 

пов’язані з важкими умовами праці у вуглевидобувній, гірничорудній, 

металургійній та нафтовій галузях, мобілізації до шкіл ФЗН підлягали особи 

чоловічої статі віком до 19 років включно. До цієї категорії вже належали 

військовозобов’язані, які  призивалися військкоматами. 

У роки Другої світової війни на виробництві різко збільшується питома вага 

жіночої праці. Так радянське керівництво намагалося компенсувати нестачу 

робітників-чоловіків, величезна кількість яких перебувала на фронті або загинула чи 

потрапила до німецького полону. В цей же час на навчання до ДТР почали вступати 

й дівчата. Це дозволяло вивільнити юнаків, якими гіпотетично можна було 

поповнювати лави збройних сил. За повоєнним законодавством до училищ дівчат 

приймали у віці 15–16 років, а до шкіл ФЗН, як і хлопців, – у 16–18 років [166, 

с. 372–373].  

Рівень освітньої підготовки для тих, кого призивали до шкіл ФЗН, не 

регламентувався. До багатьох з них спрямовувалися навіть малописьменні підлітки. 

Водночас до училищ приймалися підлітки з рівнем освіти не менше закінченої 

початкової школи. Та вже з 1948 р. учнівський контингент груп, що готувалися за 

спеціальностями, пов’язаними з роботою на верстатах та складному обладнанні, 

намагаються повністю укомплектовувати молоддю з освітою у сім класів. 

Втім, через занепад шкільної освіти у роки війни довідки про закінчення 4–5 і 

навіть більше класів зовсім не свідчили про відповідний рівень знань і навичок у 

прийнятої молоді. Як зазначалося у 1948 р. під час конференції працівників 

ремісничих училищ та шкіл ФЗН Дрогобицької області, прийняті до установ 

системи трудових резервів підлітки з початковою освітою часто навіть підпис за 

себе могли поставити з великими труднощами [62, арк. 2].  
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У період відбудови економіки діяв наступний порядок проведення мобілізації 

молоді до шкіл ФЗН, ремісничих та залізничних училищ. Кількісні показники 

мобілізованого контингенту і терміни його комплектації встановлювалися РНК 

(згодом – Радою Міністрів) СРСР. У складі Міністерства трудових резервів (до 

1946 р. – ГУТР) знаходилося Управління призову (мобілізації) молоді до ремісничих 

і залізничних училищ та шкіл ФЗН. Дана установа виконувала основні організаційні 

та контрольно-моніторингові функції поповнення молоддю закладів трудрезервів. 

Серед її головних завдань були:  

- розробка проектів планів комплектування учнівських контингентів закладів 

ДТР, що покладалися в основу Постанов Ради Міністрів СРСР і наказів 

Мінтрудрезерву про мобілізацію молоді; 

- складання інструкцій про порядок призову і прийому молоді та її 

перевезення до місця призначення; 

-  створення форм бланків призовної документації (повісток, путівок, довідок 

про стан здоров’я, протоколів, іменних списків, проїзних літерів тощо) і 

забезпечення даними бланками республіканських, обласних і міських управлінь 

трудових резервів; 

- керівництво і контроль за ходом призовів та добровільних прийомів на 

місцях відповідно до встановлених умов відбору підлітків за віком, статтю, станом 

здоров’я й освітнім рівнем; 

- логістичне планування перевезень призваної молоді та контроль і нагляд за 

своєчасним відправленням до навчальних установ встановленої для них кількості 

молоді; 

- оперативний облік кількості осіб, призваних і зарахованих в училища та 

школи ФЗН [173, с. 15–16].        

Усі заходи з безпосереднього залучення молоді до системи ДТР мали 

проводити місцеві управління трудрезервів і виконкоми обласного, міського та 

районного рівнів. Як правило, виконкоми обласних рад трудящих разом з обкомами 

КП(б)У видавали постанови про кожен черговий призов до шкіл ФЗН та училищ. 

Зазначені документи не просто дублювали інформацію з відповідних рішень вищих 
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державних та партійних органів, на підставі яких створювалися, а й уточнювали та 

деталізували аспекти проведення мобілізаційної кампанії з врахуванням 

особливостей розвитку регіону.  

Наприклад, влітку 1946 р. спільною постановою Дніпропетровського 

облвиконкому та обкому КП(б)У окремо визначалося, якими саме категоріями 

молоді, розподіленої за віком, статтю та рівнем освіти, мають поповнюватися 

навчальні заклади конкретних типів та спеціалізацій [132, с. 80–83]. А у схожій 

постанові Сумського облвиконкому восени 1947 р. знаходимо розподіл іншого 

характеру. Для кожного району області встановлювався план на мобілізацію від 200 

до 600 осіб. Молодь Сумщини використовувалася як джерело поповнення учнями 

для училищ Донбасу. Тому всі райони Сумської області були розбиті на дві групи за 

напрямком відправки призваних: одна частина мала надсилати юнаків до 

Сталінської області, а інша – до Ворошиловградської [95, арк. 1–3 зв.].    

Також у всіх випадках такими постановами призначалися конкретні особи, які 

на місцях відповідали за кожним напрямом процесу призову. При чому свої ключові 

доручення отримували не тільки голови виконкомів рад чи обласних відділів, але й 

керівники промислових підприємств, будівництв і залізниці, начальники обласних 

управлінь МВС та прокурори.     

Для проведення у містах і районних центрах не пізніше, ніж за 10 днів до 

початку призовної кампанії створювалися комісії у складі голови рай- чи 

міськвиконкому (був головою комісії), представника республіканського, обласного 

чи міського управління трудових резервів, секретаря районного (міського) комітету 

ВЛКСМ, завідувача районним (міським) відділом охорони здоров’я, представника 

республіканської чи обласної ради профспілок [173, с. 40–41]. 

Визначені для мобілізації до ДТР молоді особи отримували повістку, за якою 

необхідно було з’явитися до призовної комісії та пройти медичний огляд. 

Спільними зусиллями заклади Міністерства охорони здоров’я разом з виконавчими 

органами на місцях мали за 10 днів до початку призову організувати районні та 

міські медичні комісії з перевірки молоді. До їхнього складу повинні були входити 

лікарі-спеціалісти: терапевт, хірург, окуліст, отоларинголог. Під час медогляду вони 
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мали керуватися спільно затвердженими Мінтрудрезервом та Мінздоровом СРСР 

переліками хвороб та фізичних вад, що заважали навчанню. Щоб надати таким 

колегіям більшої ваги, до них включали керівників місцевих установ охорони 

здоров’я, не зважаючи на їхній лікарський профіль. Наприклад, на Рівненщині 

практикувалося використання медичної комісій всього з трьох осіб. Її головою 

призначався завідувач райздороввідділом, а одним з двох членів був завідувач 

районної лікарні [73, арк. 81]. Втім, це був зовсім не найгірший варіант, адже у 

Березанському районі  Київської області за обстеження призовників відповідав лише 

один лікар, до того ж стоматолог за профілем [6, арк. 26].   

Районна (міська) призовна комісія видавала на руки кожному мобілізованому 

путівку до школи ФЗН, ремісничого чи залізничного училища по формі, 

встановленій Міністерством трудрезервів з підписом голови комісії і печаткою 

виконавчого комітету ради депутатів трудящих. Відповідальні особи НКВС (згодом 

МВС) мали забезпечити видачу призовникам належних документів, що посвідчують 

особу (паспорти або метричні свідоцтва про народження). На місцях рішеннями 

органів влади обласного рівня іноді приймалося рішення підтримати мобілізованих і 

не стягувати з них державне мито за відповідні документи, а віднести його на 

державний кошт [78, арк. 9]. 

У випадку, коли пункт призначення новопризваного трудрезервника 

знаходився на значній відстані, він отримував також ще й літер – білет на право 

безкоштовного проїзду до місця навчання залізничним або, іноді, водним 

транспортом. Залучена молодь мала супроводжуватися уповноваженим рай-, міськ- 

чи облвиконкому до відповідного навчального закладу і передаватися директору 

навчального закладу трудових резервів за іменним списком. 

Комплектування училищ та шкіл ФЗН вихованцями дитячих будинків 

проводилося за участі представників органів народної освіти області. Вихованці 

дитбудинків мали забезпечуватися особистими документами (свідоцтво про 

народження, довідка про отриману освіту, довідка про стан здоров’я), справним 

верхнім одягом і взуттям, головним убором, двома комплектами натільної білизни, 

продуктами харчування на весь шлях слідування та відрядними грошима на проїзд 
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до місця призначення. Супровід вихованців дитбудинків, які направлялися до 

училищ та шкіл ФЗН, було покладено на представників органів Міністерства освіти 

УРСР [173, с. 40–41].  

Навчальні установи трудових резервів повинні були заздалегідь повною мірою 

підготуватися до прийому направленого до них контингенту. Директор школи ФЗН 

чи училища надавав комісії з перевірки забезпечення організації навчального 

закладу конкретний план робіт з прийому учнів, де вказувалися  відповідальні особи 

та терміни виконання по кожному із заходів. У плані передбачалися порядок 

зустрічі прибулої молоді, проведення санітарно-гігієнічних заходів, організація і 

меню харчування учнів у період їхнього прийому, порядок видачі обмундирування, 

вивчення з учнями статуту закладу та правил внутрішнього розпорядку і поведінки, 

організація написання учнями листів рідним про прибуття до місця призначення, 

культурні заходи у період до початку навчання (бесіди, зустрічі з керівниками і 

передовиками базового підприємства, екскурсії на виробництво чи до музею, 

походи у кіно чи театр, випуск стінгазет, організація гуртків тощо), різні спортивні 

змагання тощо. Усі вказані заходи мали відбуватися у суворій відповідності до 

статуту та правил внутрішнього розпорядку, щоб таким чином з першого дня 

перебування у закладі учні були поставлені в умови чіткої дисципліни, субординації 

і регламентованого використання часу.  

Прибула призвана чи добровільно залучена молодь приймалася особисто 

директором школи чи училища. Він не пізніше наступного після прибуття дня 

видавав наказ про зарахування нових учнів до навчального закладу. У даному наказі 

повинні були вказуватися наступні дані: прізвище, ім’я, по батькові учня та дата 

прибуття до закладу. Одночасно з виданням наказу про зарахування робилися 

відповідні записи у поіменній книзі. Накази про зарахування реєструвалися у 

спеціальній «Книзі наказів про зарахування і відрахування учнів», скріпленій 

сургучевою печаткою [173, с. 27]. 

Не пізніше 10–15 днів після зарахування учнів проводилися загальні збори 

учнів і працівників навчального закладу, присвячені початку занять. На ці збори 

також запрошувалися керівники, кращі майстри і робітники-стахановці базового 
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підприємства та представники партійних, профспілкових, комсомольських 

організацій [173, с. 28].    

Для прийому підлітків до спеціальних училищ діяли особливі правила. До 

СпецРУ з 4-річним терміном навчання приймалися тільки діти загиблих 

червоноармійців і партизан, а також тих партійних працівників, робітників та 

колгоспників, що були вбиті німецькими окупантами. Відбором і направленням 

сиріт до закладів цього типу у кожній області займалася спеціальна комісія на чолі з 

місцевим секретарем обкому партії. До складу комісій входили обласний військовий 

комісар, секретар обкому комсомолу, начальник обласного управління трудових 

резервів, завідувачі облвідділу народної освіти та облздороввідділом, а також 

представник НКВС [164, с. 168]. 

До вищевказаних навчальних закладів приймали як хлопців, так і дівчат у віці 

12–13 років після закінчення 4-х класів початкової школи. Усі спеціальні училища 

організовувалися окремо для хлопців та дівчат. Змішане комплектування цих 

закладів не дозволялося. Кількість учнів, яких мали прийняти до чоловічих та 

жіночих спеціальних училищ, встановлювалася наказом начальника ГУТР (міністра 

трудових резервів). Прийом молоді у СпецРУ проводився щорічно з 1 по 25 серпня. 

Початок навчального року був стандартним – 1 вересня [244, с. 65–66]. 

У другій половині 1940-х років були створені СпецРУ зі скороченим 

трирічним терміном навчання та спеціальні сільськогосподарські училища. До них 

приймалися хлопці і дівчата 13–15 років, направлені з дитячих приймальників-

розподільників МВС СРСР та дитбудинків Міністерства освіти УРСР. Потрапити до 

цих закладів було простіше, адже відбір тут був менш прискіпливий, і довідка про 

факт загибелі батьків від рук окупантів не вимагалася. Лише для навчання за фахом 

токаря і фрезерувальника відбиралися хлопці з освітою не нижче 4-х класів, а на 

механіка МТС – не нижче 5-ти класів школи. На решту спеціальностей приймалися 

навіть особи, що не мали початкової освіти. Хоча підлітки, які зовсім не вміли 

читати і писати, до цих закладів все одно не допускалися [173, с. 44, 46]. 

Необхідною умовою для вступу до спеціальних гірничотехнічних училищ, 

створених у 1949 р., була наявність документів, що підтверджували смерть, 
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інвалідність батька-гірника або присвоєння йому звання почесного шахтаря. 

Кандидатури на зарахування до цих навчальних закладів розглядалися за участі 

представників місцевих шахтоуправлінь [173, с. 48]. 

Для організації прийому до спеціальних училищ відбіркові комісії в областях 

визначали, з яких дитячих приймальників та дитбудинків мало здійснюватися 

комплектування кожного СпецРУ. Відбіркові комісії видавали директорам училищ 

дозвіл на вибір підлітків у вказаних сиротинцях. Персональний відбір підлітків для 

влаштування у спецучилище  проводився директором цього закладу у визначених 

дитбудинках і приймальниках за співпраці з їх керівництвом. На відібраних осіб 

складався іменний список. У дорозі підлітків ескортували відповідальний 

представник приймальника чи дитбудинку та супроводжуючі працівники по одному 

на 30 осіб. Ці люди несли повну відповідальність за підопічних у дорозі та їх 

своєчасну доставку разом з документами та речами до місця призначення. 

Керівникам дитячих закладів суворо заборонялося направляти своїх підопічних до 

училищ без стандартного набору особистих документів, а також харчового, 

речового та грошового забезпечення на весь час перебування у дорозі. Так, крім 

сухого продовольчого пайку і білетів на безкоштовний проїзд, кожен підліток мав 

отримувати ще кілька карбованців на добу відрядних коштів «на культурно-

побутове обслуговування» [173, с. 45].    

 Для ретельного медичного огляду прибулих вступників при спецучилищах 

створювалася своя медична комісія. Для виявлення знань прибулих підлітків та з 

метою комплектування навчальних груп особами з однаковою загальноосвітньою 

підготовкою училища проводили оцінювальні іспити для вступників з російської 

мови та арифметики. Іспити проводилися викладачами відповідних дисциплін за 

призначенням директора. Під головуванням директора училища створювалася 

приймальна комісія у складі заступника директора з навчальної частини, помічника 

директора з культурно-виховної роботи, старшого майстра та двох викладачів. У 

роботі комісії також брали участь майстри виробничого навчання груп, що 

комплектувалися. Приймальна комісія мала ретельно перевірити всі документи 

прибулих, ознайомитися з результатами їх медичного огляду і результатами іспитів, 
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особисто провести співбесіду з кожним вступником і прийняти рішення про його 

зарахування чи мотивувати відмову в його прийомі. Засідання приймальної комісії 

обов’язково протоколювалися. Начальник обласного управління трудрезервів мав у 

триденний термін затвердити ці протоколи. Після затвердження директор сповіщав 

відповідальних представників дитбудинків чи приймальників про персональний 

склад прийнятих. Ті з підлітків, хто не пройшов відбору, разом з документами та 

речами поверталися назад. Зарахування до спеціального училища мало відбуватися 

наказом директора не пізніше, ніж за 5 днів до початку навчального року. Відразу 

після цього він звітував про результати комплектування учнівського контингенту 

перед місцевим управлінням трудрезервів [173, с. 45–46].         

Під час проведення кампаній з призову молоді до ДТР особлива увага владою 

приділялася питанню їх агітаційного супроводу. Ця інформаційна діяльність була 

важливим інструментом залучення підлітків до закладів системи трудових резервів 

та водночас частиною потужної радянської системи формування суспільної думки. 

Перед зазначеною агітаційно-пропагандистською діяльністю ставилися 

конкретні завдання: донести населенню у вигідному світлі інформацію про важливу 

роль трудових резервів у відбудові господарства країни; створити позитивну 

репутацію відповідним навчальним закладам; запевнити підлітків та їх батьків, що 

учням гарантовані добрі матеріально-побутові та соціальні умови під час здобуття 

професії; переконати молодь, що трудові резерви стануть першою сходинкою до 

отримання престижного соціального статусу робітника і високого рівня життя. 

Отже, головною метою було підштовхнути молодь добровільно вступати до шкіл 

ФЗН, ремісничих та залізничних училищ чи, принаймні, не ухилятися від призовів і 

не чинити самовільних залишень навчання [246, с. 214–215]. 

Агітаційні заходи керувалися представниками обласних управлінь трудових 

резервів, а також адміністративних і партійних органів. Зокрема, під час проведення 

4-х призовів 1948 р. у районах Сумської області зазначену діяльність проводили 15 

працівників облуправління трудових резервів та 48 активістів від облвиконкому [96, 

арк. 17]. 
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Головну ж роль у безпосередній роботі з населенням відігравали агітбригади, 

що складалися з працівників, учнів (як правило, комсомольців) та випускників 

місцевих шкіл ФЗН і училищ. Такі агітбригади створювалися при кожному 

навчальному закладі трудрезервів. Наприклад, навесні 1948 р. агітколектив 

Роменської школи ФЗН № 5 складався з 23 осіб, з яких 16 були учнями, а восени 

1948 р. тут вже було організовано 7 подібних бригад, які працювали не тільки в 

Сумській, а й у сусідніх Полтавській та Чернігівській областях [109, арк. 100]. 

Форми та методи агітації були доволі різноманітними. Найчастіше 

влаштовувалися зустрічі з молоддю, що підлягала мобілізації, та їхніми батьками. 

Під час зборів проводилися бесіди, читалися доповіді та лекції на типові теми, а 

саме: «Значення трудових резервів у IV сталінській п’ятирічці», «Що мені дала 

школа ФЗН», «Як я навчаюсь і оволодіваю бажаною професією» тощо. Кількість 

таких заходів постійно зростала. Наприклад, в 1947 р. у селах Сумській області їх 

було проведено 1 тис. [93, арк. 19], 1948 р. – понад 2 тис. [96, арк. 17], 1949 р. – вже 

більше 7 тис. [97, арк. 10]. 

Особливою популярністю користувалися концерти учнівської художньої 

самодіяльності, які ставилися як під час зборів, так і в якості окремих заходів. 

Колгоспники, обмежені у цікавому дозвіллі,  залюбки йшли подивитися на це 

дійство, присвячене черговому призову до установ системи трудових резервів. 

Зазвичай програма включала гру на музичних інструментах, співи, танці, 

декламацію віршів. У 1950 р. з метою забезпечити агітаційну підтримку 

мобілізаційної кампанії у Західній Україні для цього регіону було влаштовано цілий 

гастрольний тур ансамблю пісні і танцю Київського обласного управління трудових 

резервів. Протягом місяця його колектив їздив з концертами по населеним пунктам 

Закарпатської, Львівської, Дрогобицької та Чернівецької областей [17, арк. 3–4].    

Відповідальні особи та агітбригади приходили виступати на радіо. Також у 

їхньому розпорядженні були агітмашини, обладнані гучномовцями. У населених 

пунктах вивішувалися плакати і транспаранти із закликами вступати до училищ та 

шкіл ФЗН. З пропагандистською метою взимку влаштовувалися лижні пробіги, а 

влітку – пішохідні естафети, велозаїзди, фізкультурні свята. Навчальні заклади 
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проводили дні відкритих дверей і виставки продукції, яку виробляли учні та 

майстри [246, с. 214–215; 248, с. 77–78].    

Популяризації закладів трудових резервів мали слугувати публікації не тільки 

у всесоюзній та республіканській, а й у місцевій пресі. У статтях і повідомленнях 

кореспонденти закликали юнаків і дівчат добровільно вступати у школи ФЗН та 

училища. Надруковані листи від імені учнів і випускників закладів системи ДТР 

повинні були переконати підлітків у добрих матеріально-побутових умовах під час 

навчання та подальшої праці на підприємствах, у надзвичайній престижності 

соціального статусу робітників та їх високих заробітках [160, с. 5]. 

Траплялося, що учнів напередодні випуску відправляли додому із завданням 

самостійно загітувати товариша і добровольцем привести його замість себе. Цікавим 

прикладом такої агітації є випадок, коли у Сумській області випускник однієї з шкіл 

ФЗН повернувся зі свого рідного села на Полтавщині у супроводі 20 хлопців, якими 

відразу укомплектували цілу навчальну групу [108, арк. 5, 60].  

Для молоді, яка відправлялася до закладів трудових резервів Донбасу, 

влаштовували урочисті проводи у будинках культури. На пунктах збору в містах 

зазвичай підтримували піднесений настрій кінострічками і музикою. 

Ефективність досліджуваної агітаційної діяльності загалом заслуговує 

неоднозначних оцінок. З одного боку, плани мобілізації до багатьох закладів 

трудових резервів у другій половині 1940-х рр. перевиконувалися, а учнівські 

контингенти формувалися практично самими добровольцями. В той же самий час до 

шкіл ФЗН і ГПШ Донбасу молодь доводилося призивати примусово, мобілізації 

затримувалися, не виконувалися. Негативне уявлення про ці заклади, яке 

формувалося звістками від хлопців, що вчилися там, і особливо розповідями 

втікачів, зводило нанівець зусилля офіційної пропаганди. 

За первісними (ще довоєнними) нормами мобілізація молоді до установ 

системи трудових резервів мала проводитися тричі на рік: влітку – до училищ усіх 

типів, навесні та восени – до шкіл ФЗН. Та у 1943–1944 рр. замість масштабних 

призовних кампаній на визволених від німецької окупації територіях молодь 

здебільшого мобілізували поступово, по мірі організації та відкриття нових об’єктів 
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профтехосвіти. Кількість осіб, яких було необхідно у вказаний термін мобілізувати 

силами місцевих органів влади міського та районного рівнів до конкретного 

навчального закладу, визначалася постановами виконкомів обласних рад депутатів 

трудящих та бюро обкомів КП(б)У.  

У 1945 р., незважаючи на продовження поступового характеру зростання 

мережі установ ДТР, було заплановано проведення повноцінних масових призовів. 

У ході їх передбачалося мобілізувати до установ системи трудових резервів 107,8 

тис. молодих осіб, з них 20 тис. – до училищ та 87,8 тис. – до шкіл. Однак якщо план 

наповнення РУ та ЗУ було з легкістю перевиконано на 14 %, то призов до шкіл ФЗН 

відбувався зі значним недобором [5, арк. 12]. З іншого боку, значна кількість цих 

закладів була щойно організована і нові установи часто не були готовими приймати 

підлітків на навчання. 

Тому у вересні 1945 р. ГУТР разом з Комітетом з обліку та розподілу робочої 

сили при РНК СРСР прийняли рішення про зменшення плану призову для шкіл ФЗН 

України на майже 11 тис. осіб. Перш за все, коригування торкнулося найбільш 

індустріально розвинених регіонів. Зокрема, до установ системи трудових резервів 

Сталінської області належало відправити на 5200 осіб менше, Ворошиловградської – 

на 3700, Дніпропетровської – на 775, а Запорізької – на 700 [5, арк. 12]. Та навіть за 

такого зменшення завдання виконати його повною мірою все одно не вдавалося. У 

1945 р. остаточний недобір до шкіл ФЗН за оновленим планом склав 1696 осіб 

(2,2 %) [5, арк. 12–13]. Легко підрахувати, що початковий план був би виконаний 

лише на 87,6 %. 

Зауважимо, що подібні тенденції під час мобілізаційних кампаній зберігалися 

й у наступні роки. Влада ж шукала шляхів до покращення ситуації, головним чином 

через якомога більше розширення категорій молоді, які мали поповнити лави 

трудрезервників.  

Якщо спочатку призову підлягали лише підлітки, які формально не працювали 

на виробництві та не навчалися, то влітку 1946 р. наказом нещодавно створеного 

Міністерства трудових резервів СРСР обласним, міським і районним виконкомам 

дозволялося за необхідності (недобору) забирати до закладів ДТР учнів неповних 
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середніх та середніх шкіл (крім останніх класів) [88, арк. 10 зв.]. Тому відбувається 

активний прийом цих підлітків до училищ та шкіл ФЗН. Наприклад, у 1946 р. на 

Сумщині їх було призвано понад 800 [92, арк. 8], а у 1947 р. – 2300 осіб [93, арк. 18]. 

У 1947 р. кількість мобілізаційних кампаній в УРСР зросла до п’яти. Три з них 

були вже стандартними: у липні-серпні – до училищ, а у березні-квітні та жовтні – 

до шкіл ФЗН. До них додалися серпневий та вересневий призови 

військовозобов’язаних осіб до шкіл ФЗН вугільної та металургійної спеціалізацій [6, 

арк. 17–18]. Ця категорія молоді мала відправлятися до закладів ДТР Донбасу. 

Головним чином дані мобілізації здійснювалися силами місцевих військкоматів за 

наданими планами і постановами Ради Міністрів СРСР. Цей механізм активно 

випробовувався ще у попередньому році. 

Під час проведення таких призовів відбиралися потенційно цінні робітники. 

Відразу після кількамісячного курсу навчання цей контингент був зобов’язаний 

протягом чотирьох років працювати на шахтах та металургійних підприємствах. 

Передовсім це мали були здорові, фізично розвинені особи чоловічої статі віком 18–

19 років, яким військова служба була замінена перебуванням в установах системи 

трудових резервів [6, арк. 14]. 

Залучення військовозобов’язаних відкривало шлях до відбору у непопулярні 

школи ФЗН (а згодом і ГПШ) вже працюючих молодих некваліфікованих робітників 

та колгоспників. Спершу такий новий підхід ставав неприємним сюрпризом не 

тільки для юнаків, а й для їхніх керівників. Випадок подібної ситуації добре 

ілюструється тогочасним листуванням між «Укрторгплодоовочтрестом» (Ровенська 

область) та місцевими органами влади, в якому призов до школи ФЗН сімох 

молодих робітників бондарної майстерні тресту спочатку однозначно називається 

незаконним, а згодом з’ясовується, що забрав хлопців райвійськкомат на абсолютно 

правових підставах [75, арк. 36–38].  

Зауважимо, що військкоматами проводилася мобілізація з набагато кращими 

підсумками, ніж це робили звичайні призовні комісії при рай- та міськвиконкомах. 

Плани мобілізації «по військовій лінії» виконувалися на 94–95 %. У 1947 р. разом в 

УРСР до шкіл ФЗН потрапили 41,5 тис. військовозобов’язаних. Ще 28 тисяч 
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військовозобов’язаних було мобілізовано для Донбасу у сусідніх республіках 

Радянського Союзу. В той же час результативність стандартних призовів до шкіл 

ДТР звичайними районними і міськими комісіями часом падала нижче за 70 %  [6, 

арк. 14–19]. 

Причини зривів мобілізації полягали не тільки у непопулярності шкіл системи 

ДТР. Неприємним був сам факт примусовості залучення до них. Підлітків насильно 

відривали від батьків та рідного дому. Велику кількість їх відправляли до Донбасу, 

що об’єктивно було викликано потребами перерозподілу робочої сили у масштабі 

країни. Однак у Західній Україні призови до шкіл ФЗН і ГПШ деколи 

використовували ще як зручний привід вивезти з регіону на значну відстань 

невдоволену радянізацією молодь, яка гіпотетично могла вчинити збройний спротив 

владі у загонах Української повстанської армії [251, с. 128–129; 263, с. 155–156]. 

Обурення у молоді викликали й методи діяльності призовних комісій, які 

задля найскорішого виконання спущених зверху планів і бажання приховати власну 

некомпетентність часто використовували авральні форми роботи. Поширеною була 

відправка до шкіл ФЗН всіх зібраних юнаків без обов’язкового медичного 

обстеження. Відомо багато випадків, коли до закладів трудових резервів Донбасу 

направлялися навіть важкохворі та покалічені люди [178, с. 94–96].  Траплялося, що 

призовні комісії та місцеві органи влади вели себе з молоддю надзвичайно 

брутально. Зберігся лист-скарга одного трудрезервника, в якому описується 

наступна картина: на пункті збору з призовниками поводяться, як зі злочинцями; 

молодих людей тримають під міліцейським конвоєм і не дозволяють спілкуватися з 

батьками; хлопцям погрожують зброєю і заставляють розписуватися, що вони йдуть 

до установ системи трудових резервів добровільно; перевезення автомашиною 

спеціально здійснюють у нічний час доби. Автор листа порівнював таке залучення у 

заклади профтехосвіти з німецькою остарбайтерською програмою періоду німецької 

окупації [293, с. 294–295]. 

Силові методи мобілізації до ДТР, включно з облавами у людних місцях, 

нічними візитами до домівок, озброєними конвоями та навіть погонями і засідками, 

були не таким вже і поодиноким явищем. Знаходимо відомості про використання 
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вищевказаних шляхів залучення підлітків у Львівській [25, арк. 118], Сталінській 

[298, с. 124], Станіславській [25, арк. 94], Сумській [140, с. 136, 138], Ровенській [77, 

арк. 25] областях.    

Абсолютно очевидно, що таке принизливе поводження з молодими людьми 

було незаконним. Молодь вкрай мало знала про можливий захист своїх прав. Та й 

механізми цього захисту у сталінський період були недієвими. Тому у випадках, 

коли підлітки бачили, що з ними чинять неправомірно, ухилення від призовів 

ставали разом з втечами із закладів трудрезервів ненасильницькою формою 

боротьби за свої права. 

З іншого боку, часто керівники на місцях навпаки без особливого ентузіазму 

ставилися до постійного викачування молодої робочої сили, необхідної для 

відбудови господарства на місцях. Так, виконком Сумської облради депутатів 

трудящих зазначав, що низка голів райвиконкомів «недооцінили державної 

важливості підготовки кваліфікованих робітників вугільної галузі, передоручили цю 

роботу другорядним особам, пустили призов напризволяще, виявили 

безвідповідальність у цій справі» і зірвали план призову 1947 р. до шкіл ФЗН 

Донбасу. Наприклад, Конотопський район виконав даний план на 11,5%, 

Путивльський – на 15,1%, Липоводолинський – на 16,9%, а Шалигінський, 

Улянівський та Глухівський райони взагалі не відправили молоді у необхідний 

термін [95, арк. 6]. 

Аналогічне становище спостерігалося й в інших регіонах України. Так, на 

Рівненщині з року в рік плани мобілізації теж не виконувалися, а райони області 

виставляли всього по 1–5 призовників кожен. І тут теж постійно лунали одні й ті ж 

самі стандартні звинувачення місцевого начальства у «недооцінці важливості 

державних планів», «підміні оперативного керування голим адмініструванням», 

«передорученні роботи другорядним особам» тощо [76, арк. 268; 77, арк. 25; 79, 

арк. 234–235]. 

На Дрогобиччині, де призов до шкіл ФЗН проводився одночасно з 

мобілізацією робочої сили на лісозаготівлі, фіксувалися непоодинокі випадки, коли 

у сільській місцевості навіть вже виписані повістки юнакам не вручалися. Однак у 
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даному випадку причиною таких порушень були не свідомий саботаж чи 

недбальство працівників сільрад, а їхній страх перед УПА, загони якої діяли у тих 

краях. З тієї ж причини представники системи трудових резервів, що були надіслані 

зі Східної України для допомоги у проведенні мобілізаційних кампаній, боялися 

їхати у райони та втікали додому чи, у кращому випадку, весь час залишалися в 

обласному центрі [60, арк. 13, 49]. 

Більш престижні та краще облаштовані навчальні заклади наповнювалися 

шляхом добровільного набору. Такий крок для молодих осіб диктувався бажанням 

вирватися від голодного колгоспного життя, отримати добре оплачуваний фах, а 

також уникнути примусової мобілізації до інших неблагополучних навчальних 

закладів чи відправки до Донбасу. 

Порівняно зі своїми сільськими однолітками юнаки та дівчата з міст 

перебували у дещо вигідніших умовах. За існуючої паспортної системи вони не 

були прив’язані до певної сільради та колгоспу, тому користувалися доволі високою 

мобільністю. Також використовуючи кращий доступ до інформації, вони мали 

більше можливостей з’ясувати особливості того чи іншого закладу трудових 

резервів свого міста і могли самостійно обрати місце свого навчання. 

Зокрема, міська молодь переважно концентрувалася в училищах, які давали 

значно вищу кваліфікацію й були більш престижними, ніж школи ДТР. Вищий 

рівень етнічної неоднорідності у містах України (порівняно з сільською місцевістю) 

визначав певні відмінності у національному складі учнівського контингенту різних 

груп закладів. Так, у західних областях УРСР серед учнів шкіл ФЗН українці 

складали майже 90 %, тоді як в РУ та ЗУ – трохи більше 70 %. Серед національних 

меншин тут домінували росіяни, дещо менше було поляків і євреїв, траплялися 

молдавани, білоруси та представники інших етносів (підраховано за [58, арк. 8, 34–

35]).  

Цікаво, що відправці до Донбасу зазвичай підлягали тільки сільські хлопці. 

Планами мобілізації передбачалося навчання міської молоді в училищах та школах 

ФЗН за місцем проживання, оскільки вона мала змогу навчатися, мешкаючи вдома. 

Так дещо розвантажувалися гуртожитки. Крім того, радянська політика щодо 
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трудових ресурсів передбачала не тільки їх перерозподіл між різними регіонами, а й 

переміщення з села до міста. Тому відправка міської молоді до індустріальних 

центрів Східної України вважалася недоцільною. 

Зазначимо, що мобілізація сільської молоді до закладів державних трудових 

резервів означала переміщення призваних юнаків та дівчат до міст. Ці молоді особи 

неминуче змінювали свій спосіб життя і ставали частиною урбанізованого 

суспільства. Цим зумовлена ще одна роль досліджуваних мобілізацій у суспільних 

змінах періоду відбудови економіки. 

Масштаби призовів впевнено зростали до початку 1948 р. Внаслідок 

реорганізації мережі установ системи ДТР наприкінці 1940-х рр. відбувається 

зворотній процес, і кількість призваних щороку зменшується. Втім, і протягом 

кожного року чисельність учнівського контингенту не була сталою та постійно 

змінювалася. 

Проаналізувати динаміку змін чисельність учнівського контингенту шкіл 

системи ДТР і з’ясувати їх причини можна на прикладі Ворошиловградської 

області. Зосередження на одній з областей Донбасу викликано фактом наявності тут 

винятково потужної мережі закладів трудрезервів, що забезпечувала поповнення 

колективів підприємств цього промислового регіону молодими працівниками. Увагу 

приділено передовсім школам трудрезервів, оскільки вони становили переважну 

більшість серед професійно-технічних закладів того часу.  

У кожній з досліджуваних навчальних установ одночасно навчалися від 100 до 

понад 600 осіб. Як і для решти регіонів планова чисельність учнівського 

контингенту шкіл ФЗН для Ворошиловградської області встановлювалася 

постановами РНК (Ради Міністрів) СРСР. Завищені вимоги плану ніколи не 

виконувалися. Так, у 1944–1945 рр. при планові у близько 14 тис. осіб фактична 

кількість учнів жодного разу не перевищувала 11,5 тис. осіб [50, арк. 15]. 

Найбільший розрив між планом набору та фактичною наявністю учнівського 

контингенту під час навчання зафіксовано 1 січня 1948 р., коли на запланованих 

57990 навчальних місцях реально нараховувалось 31533 учні [54, арк. 1–3]. Вже 

через місяць план почав коригуватися у бік зменшення і навесні-влітку 1948 р. 
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становив 46 тис. [54, арк. 16–19], а на кінець року взагалі близько 37 тис. осіб [55, 

арк. 23–24 зв.].  

У районах поза межами Донбасу поповнення місцевих професійно-технічних 

закладів, зазвичай, було кращим. Переважна ж більшість юнаків, що потрапляли до 

шкіл ДТР цього регіону, примусово мобілізовувалися з усієї території України, а 

також частково з Білорусії, Молдавії та західних областей Росії. Зібрати та вчасно 

доставити молодь до місця призначення часто було організаційно складно через 

їхню віддаленість. 

У мобілізаційних планах заздалегідь чітко розписувалось, де і які категорії 

юнаків мають відбиратися, куди мають прибувати ешелони з молоддю і як вона має 

розподілятися. Втім, призовні кампанії розтягувалися на кілька місяців. Зазвичай на 

практиці з’ясовувалося, що частина юнаків у дорозі встигала втекти, багатьох з 

прибулих не можна було зарахувати до навчальних закладів через відсутність 

документів чи хворобу. Наприклад, з 185 осіб, що були направлені у жовтні 1947 р. 

до школи ФЗН № 100 з Ізмаїльської області, 29 були визнані непридатними до праці 

за медичними показниками [47, арк. 27]. З прибулих у серпні 1948 р. у 

розпорядження Ворошиловського міського управління трудових резервів 2011 

хлопців зарахувати до навчальних закладів змогли лише 1385 осіб [48, арк. 113]. 

Таким чином, доводилося починати роботу з неповним контингентом, частково 

поповнюючи його пізніше за рахунок додаткових партій призовників. 

Досліджуючи фактичну чисельність учнів шкіл трудових резервів Луганщини 

у роки відбудови економіки, необхідно виокремити два періоди діяльності мережі 

цих закладів. Ці періоди відрізняються характером і динамікою змін зазначеної 

чисельності. 

Перший період охоплює другу половину 1943 – кінець 1946 рр., а другий 

тривав впродовж 1947–1950 рр. За матеріалами щомісячних статистичних звітів 

Ворошиловградського обласного управління трудових резервів, можемо графічно 

зобразити кількісні показники основних частин обох періодів. (див. Додаток Ж). 

Впродовж першого періоду спостерігається циклічність наповнення учнями 

шкіл ФЗН та одночасного повного розвантаження закладів під час передачі 
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випускників підприємствам. Чітко видно шестимісячні проміжки, впродовж яких 

відбувалася підготовка майбутніх робітників. У 1944–1945 рр. пік чисельності учнів 

припадає на грудень, а в 1946 р. – на вересень, оскільки призовна кампанія цього 

року була проведена швидше. Протягом наступних за піками місяців відбувається 

поступове зменшення кількості контингенту внаслідок дострокового вибуття та 

переводу до інших закладів. Найбільше учнів у перший період нараховувалось у 

грудні 1945 р. (11466 осіб) [50, арк. 15], а найменше – у липні 1946 р. (226 осіб) [51, 

арк. 6]. 

Другий період діяльності шкіл трудових резервів Ворошиловградської області 

характеризується різким збільшенням їх кількості та, відповідно, загального 

учнівського контингенту. Саме в цей час було досягнуто рекордної фактичної 

чисельності учнів у 31533 особи (січень 1948 р.) [54, арк. 3]. Але повного 

розвантаження мережі досліджуваних навчальних закладів не відбувається. 

Найменше з зафіксованих значень відповідної чисельності – 5619 осіб (червень 

1947 р.) [53, арк. 6]. Це пов’язано з тим, що нові школи розпочинали навчальний 

процес по мірі їх комплектації. Тому передача випускників на промисловість 

різними закладами розходилася у часі. Ще в цей період відбувається навчання 

майбутніх робітників за програмами, що були розраховані на різні проміжки часу. 

Так, у 1947 р. школами ФЗН розгорнулася прискорена тримісячна підготовка 

шахтарів, що проводилася за досвідом подібних програм років війни [154, с. 32]. 

Крім того, з кінця 1947 р. термін навчання за деякими професіями було збільшено з 

6 до 10 місяців. А з 1949 р. школи ФЗН, що готували кадри для вугільної та 

гірничорудної промисловості, взагалі реорганізували у гірничопромислові школи з 

десятимісячним терміном навчання [206, с. 369]. Абсолютні показники 

дострокового вибуття учнів зростали, але відносні величини залишалися приблизно 

на рівні попереднього періоду [250, с. 122–123]. 

Наприкінці 1940-х рр. поширилося явище повторної підготовки у системі 

трудових резервів. Юнаки, які вже раніше здобули професію у закладах 

профтехосвіти і часто самі хотіли змінити свою спеціальність, внаслідок 

неуважності, низького рівня кваліфікації та бажання виконати план з боку 
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призовних комісій та дирекцій шкіл знову потрапляли на навчання. Оскільки 

керівництво закладів не було зацікавлене у розголошенні таких фактів, то весь 

масштаб даного явища з’ясувати вкрай важко. Втім існують підстави стверджувати 

про значну їх кількість. Так, лише в 1949 р. на Луганщині офіційно було виявлено 

477 подібних випадків [44, арк. 219–220]. З метою економії державних коштів осіб, 

які вже отримали робітничу кваліфікацію, переводили працювати на підприємства.  

Таким чином, комплектування учнівського контингенту системи трудових 

резервів у добу відбудови економіки головним чином залежало від примусових 

призовів молоді, що проводилися переважно силами місцевих органів влади. 

Періодичність проведення даних призовів визначила характер зміни чисельності 

трудрезервників протягом кожного року. Систематичне невиконання планів 

наповнення шкіл ДТР, спричинене непопулярністю даних навчальних закладів, 

поганою організацією мобілізаційних кампаній і виснаженням демографічного 

потенціалу, вплинуло на їх коригування у бік зменшення й оптимізацію установ 

системи трудових резервів наприкінці 1940-х рр.  

 

3.2. Проблеми збереження учнівського контингенту 

В умовах адміністративно-командної економіки кількість  кваліфікованих 

робітників була одним з найважливіших вихідних показників, котрі закладалися у 

плани відновлення та розвитку економіки. Тому зменшення чисельності учнів шкіл і 

училищ трудових резервів ставило під загрозу виконання цих планів. 

Однак впродовж періоду навчання значна кількість мобілізованої молоді 

вибувала достроково. Звичайно нами не беруться до уваги випадки переведення 

учнів з одних навчальних закладів до інших, оскільки в такому разі вони все одно 

залишалися в рамках системи ДТР. Однак і без того втрати досягали шостої і навіть 

п’ятої частини наявного контингенту. У даному випадку ми зіставляємо абсолютний 

сумарний показник вибуття за рік та фактичну чисельність трудрезервників на 

кінець відповідного року. Так, за 1945 р. трудові резерви УРСР втратили 

щонайменше 20 тис. осіб [5, арк. 15], що становило приблизно 16 % від загальної 

кількості учнів (близько 126 тис. осіб на кінець цього року [5, арк. 1]). А за 
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наявності на кінець 1947 р. 217,5 тис. мобілізованих достроково за цей рік вибули із 

закладів ДТР понад 46 тис. їхніх вихованців [6, арк. 9], тобто приблизно 21 % від 

згаданого вище показника.   

Причому по всій Україні лише кілька сотень осіб на рік відраховувалися з 

установ системи трудових резервів за погодженням та з санкції міністерства (ГУТР). 

Наприклад, у піковому 1947 р. таких учнів було всього 919 [6, арк. 9]. Рішення по 

кожному з них приймалося з врахуванням позиції адміністрації навчального 

закладу, особистих прохань мобілізованих і відповідних поважних причин та 

обставин. Комусь з цих молодих людей необхідно було доглядати своїх немічних 

батьків, хтось з юних патріотів палко бажав служити в армії чи негайно стати до 

праці на найбільш важких ділянках виробництва, серед трудрезервниць іноді 

траплялися випадки народження дітей, когось з учнів-відмінників як потенційних 

майбутніх майстрів могли відразу направити навчатися до технікуму і таке інше. 

Іншими статтями втрати контингенту визначалися відрахування за станом 

здоров’я, виключення за грубі порушення правил внутрішнього розпорядку та 

самовільне залишення навчання. Кількісне співвідношення наведених категорій 

було нерівномірним через надзвичайну поширеність самовільного залишення 

навчання. Зокрема, у 1946 р. з шкіл та училищ ДТР України через хворобу вибули 

4,5 тис. учнів, виключені за порушення дисципліни 1,6 тис. осіб, а самовільно пішли 

– 19,1 тис. Аналогічно у 1947 р. зазначені показники склали 4,8 тис., 2,9 тис. і 37,8 

тис. осіб відповідно [6, арк. 10]. 

Проаналізуємо дострокові вибуття із установ трудових резервів на прикладі 

Ворошиловградської області. Як і по всій країні, найбільш розповсюдженими тут 

стали самовільні залишення навчання. Інші причини дострокового вибуття (стан 

здоров’я, мобілізація до збройних сил, порушення дисципліни) були менш 

масштабними. Внаслідок серйозних захворювань у школах ДТР 

Ворошиловградській області щомісяця вибували від кількох десятків до 200–300 

осіб. Призови «фезеошників» до Червоної армії не були чисельними (кілька десятків 

осіб на місяць) і практично повністю припинилися з червня 1945 р. після перемоги у 

війні з Німеччиною. 
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Що ж стосується виключень з навчальних закладів за грубі порушення правил 

внутрішнього розпорядку, то їхня кількість щороку становила по кілька сотень 

випадків. Максимум спостерігався у 1947 р., коли на Луганщині з шкіл ФЗН були 

виключені 485, а з училищ – 115 учнів [6, арк. 104–105].  Як правило, цьому 

передували арешти і засудження за кримінальні злочини. Здебільшого це були 

крадіжки та хуліганство. 

Наприклад, у 1949 р. в області 99 осіб були заарештовані за крадіжки, 122 – за 

хуліганство. Ще 105 осіб були засуджені за різні злочини, які були скоєні до вступу 

у заклади трудових резервів. Дев’ятьох юнаків відрахували після арешту органами 

Міністерства державної безпеки за антирадянську діяльність. І лише 23 особи були 

виключені і засуджені безпосередньо за порушення дисципліни у навчальному 

закладі [46, арк. 3]. 

Кількість же самовільних залишень навчання збільшувалася разом зі 

зростанням учнівського контингенту: від 4,2 тис. випадків у 1945 р. [5, арк. 15] до 

11,3 тис. – у 1947 р. [6, арк. 104–105]. Якщо у 1945 р. найбільший місячний показник 

втеч зі шкіл ФЗН Ворошиловградської області склав 598 «дезертирств» [50, арк. 15], 

то місячним рекордом 1946 р. стала цифра у 747 [40, арк. 1], а 1947 р. – навіть у 2161 

випадків [53, арк. 18–21]. Кількість самовільних залишень навчання 

трудрезервниками в області трохи почала вирівнюватися наприкінці 1940-х рр. У 

помісячному розрізі у 1948 р. найбільше учнів кинули школи ДТР Луганщини 

протягом травня (1118 осіб) [54, арк. 13–16], а у 1949 р. – у січні (1062 осіб) [55, 

арк. 10–12]. 

Траплялися заклади, де самовільні залишення набували вражаючих розмірів. 

Так, за січень–травень 1949 р. у школі ФЗН № 5 втекли 26 % контингенту, у школі 

ФЗН № 165 – 29 %, а школа ФЗН № 146 з цієї причини взагалі втратила 38 % учнів 

[43, арк. 293]. Звернемо увагу, що з училищ, які зазвичай наповнювалися місцевими 

підлітками, тікали набагато рідше. Типовим прикладом є ситуація, коли за перший 

квартал 1950 р. самовільно залишили навчання 4,4 % всіх учнів шкіл ФЗН і ГПШ та 

лише 0,4 % контингенту училищ Луганщини. Зазначимо, що понад 10 % втікачів 
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вдавалося відразу повернути зусиллями працівників системи трудових резервів, 

міліції та органів влади за місцем проживання втікачів [46, арк. 22]. 

Через катастрофічне становище саме з проблемою самовільних залишень 

навчання трудрезервниками у зазначений період нам необхідно окремо зупинитися 

на цьому явищі. Сучасники у спілкуванні та листуванні часто позначали його 

поняттями «втеча» і «дезертирство», які первісно притаманні для в’язниці чи армії. 

Також у офіційних документах крім назви «самовільне залишення» поширеним було 

використання словосполучення «плинність учнівського контингенту». Зручно 

маскуючи реальне співвідношення причин втрат контингенту, дане поняття 

старалися використовувати як евфемізм.  

У жодному разі не можна плутати явище самовільних залишень з 

самовільними відлученнями. У першому випадку учень без дозволу кидав 

навчальний заклад назавжди. У другому ж – йшов з місця навчання чи проживання 

на короткий проміжок часу (як правило на кілька годин), а потім повертався. 

На зламі 1947–1948 рр. Головне управління ремісничих і залізничних училищ 

та шкіл ФЗН причинами самовільних залишень називало «крупні недоліки у справі 

підбору і підготовки кадрів керівних працівників і майстрів, у справі укріплення 

державної дисципліни, організації навчально-виробничої, політико-виховної та 

культурно-масової роботи, у справі покращення житлово-побутових умов учнів» [6, 

арк. 11].         

У документах Сталінського обласного управління трудових резервів з 

найбільшою мережею навчальних закладів в Україні вже зазначені вище причини 

«великої плинності» доповнювалися наступними пунктами: 

 - недостатня масово-роз’яснювальна робота серед населення у районах 

призовів; 

- порушення призивними комісіями інструкцій із залучення молоді (призив 

непрацездатних, єдиних годувальників своїх сімей); 

- протекційне ставлення місцевих органів прокуратури, сільських і районних 

депутатів трудящих до учнів, які самовільно пішли з установ системи трудових 

резервів [35, арк. 16]. 
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Як бачимо, більшість наведених причин доволі узагальнені і сформульовані 

так, щоб показати недоліки роботи установ системи трудових резервів та інших 

державних органів і структур. Виправлення цих помилок, як очікувалося, повинно 

було покінчити з самовільними залишеннями. Щоправда, деякі твердження скоріше 

стосуються боротьби з ухиляннями від призовів і поверненням чи покаранням 

втікачів. Водночас багато реальних причин навпаки були проігноровані і «не 

помічені» керівництвом управлінь системи ДТР різних рівнів. 

Розглянувши та проаналізувавши усі фактори, що спонукали молодь до 

самовільних залишень із закладів трудових резервів, можна виокремити кілька 

характерних груп причин: 

І. Причини, які пов’язані з недоліками матеріального-побутового забезпечення 

учнів. До них відносяться незадовільна якість і кількість отримуваних харчів, погана 

організація приготування та приймання їжі, нестача обмундирування, низька якість 

одягу та взуття, перенаселеність гуртожитків, неналежні санітарно-гігієнічні умови 

проживання у них (детальніше про це у розділі IV). Причини цієї групи мали 

найбільший вплив і найчастіше підштовхували мобілізовану молодь до втеч. 

ІІ. Причини, які пов’язані з особливостями радянської мобілізаційної 

політики, порушеннями та неефективною роботою державних органів і установ 

(перш за все системи ДТР). Мова йде про вже згадані нами факти: примусовий 

характер мобілізації, безальтернативність і відсутність вибору фаху для більшості 

призовників, переміщення їх на значну відстань від дому, використання 

трудрезервників у непопулярних секторах економіки, брутальні форми роботи 

призовних комісій, низька якість навчання у багатьох закладах, практика 

використання безкоштовної експлуатації учнів, порушення їх прав і грубе 

поводження з молоддю. 

Окремо згадаємо про некомпетентність персоналу установ трудрезервів. Як 

вже зазначалося у попередньому розділі, за відбудовчого періоду через гострий 

дефіцит кваліфікованих адміністративних та педагогічних кадрів до керівництва 

закладами ДТР та до безпосередньої роботи з молоддю були допущені люди без 

належної освіти та досвіду, які мали доволі віддалене уявлення про педагогіку. 
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Підкреслимо, що навіть за всіх жахливих бід повоєнного часу багато труднощів 

вдавалося компенсувати професійним і життєвим досвідом, природнім педагогічним 

талантом і організаторськими здібностями, а також працелюбністю, наполегливістю 

і порядністю. І навпаки, за відсутності цих якостей у персоналу закладів проблеми 

матеріально-побутового забезпечення і навчально-виховного процесу 

загострювалися, а перебування у даних установах ставало нестерпним. 

ІІІ. Причини, пов’язані з конфліктними взаємодіями серед молоді. Конфлікти 

можуть погіршити перебування у будь-якій спільноті та викликати бажання 

покинути її. Підлітки, прийняті до установ системи трудових резервів, виросли у 

жахливі роки війни, голоду і сирітства без повноцінного виховання та дисципліни. 

Багато з них в умовах постійної боротьби за виживання визнавали лише авторитет 

фізичної сили. Тому часто відносини в учнівських колективах відзначалися 

напруженістю і жорстокістю. Причому найбільш складними з них були за участю 

неформальних об’єднань молоді. Нерідко старші учні могли чинити утиски 

новачкам. Також протистояння спостерігалося між юнаками з міста і вихідцями з 

села, місцевими та прибулими з різних регіонів.  

Так, у школах ДТР Донбасу спостерігався постійний антагонізм між молоддю 

із західних та східних областей України. Прибулі з Західної України «західняки»  

перебували у меншості й постійно були об’єктом утисків. Їх обзивали 

«бандерівцями» (в тому числі комсомольців), принижували, били, грабували. Їм 

чинили різні матеріальні та моральні шкоди, заважали працювати під час практики. 

Там, де персонал навчальних закладів ніяк не реагував на скарги постраждалих, в 

останніх від безвиході залишався лише один шлях – тікати [12, арк. 4].   

Траплялося, що на навчання до установ системи трудових резервів 

направлялися хлопці, що з дитинства знаходилися у кримінальному середовищі. В 

окремих школах і училищах з’являлися справжні банди, серед злочинів яких були 

хуліганство, крадіжки, пограбування магазинів та збройні напади на громадян. 

Зокрема, наявність таких злочинних груп зафіксовано у навчальних закладах 

Ворошиловградської, Дніпропетровської, Одеської, Сталінської областей [12, 
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арк. 44, 132, 135; 46, арк. 6–7]. Молоді «блатні» не тільки робили злочини на 

стороні, але й тероризували решту учнів.  

Також характерне було і протистояння трудрезервників з місцевими 

мешканцями, молоддю поза системою ДТР. Так, учні Сумської школи ФЗН № 8 

ворогували з хуліганами з сусідніх вулиць. Про гостроту ситуації свідчить той факт, 

що якось ввечері поруч з гуртожитком справа дійшла до різанини [139, с. 148]. 

Однак найбільш кричущий випадок трапився у 1949 р. у ГПШ № 53 

Ворошиловградської області. Під час організованого культпоходу в кіно поруч з 

клубом відбулася бійка між трудрезервниками та робітниками, в ході якої одного з 

них було вбито. Невдовзі до гуртожитку школи увірвалася група п’яних товаришів 

вбитого робітника і вчинила справжній погром. З учнів, які тікали від розправи, 

близько півсотні до школи так і не повернулися. Інспектор головного управління 

вважав, що вони роз’їхалися по домівкам, і їхні дії розглядалися як самовільне 

залишення [12, арк. 2]. 

ІV. Внутрішня мотивація учнів. До цієї групи причин можна віднести 

широкий спектр різноманітних факторів: вікового, психологічного, морально-

ціннісного, культурно-традиційного та інших.    

Необхідно врахувати, що прийняті до установ системи трудових резервів 

особи знаходилися в юному віці, коли світ сприймається через призму підліткового 

максималізму, бажання самоствердитися, відчути себе вільним і самостійним. Сама 

по собі втеча з навчального закладу для когось була пригодою, слушним випадком 

перевірити свої сили і переконатися у міцності юнацької дружби, а ще можливістю 

повернутися до рідного краю, побачити рідних та близьких.  

Наприклад, цікавими є спогади колишнього учня Макіївської ГПШ № 42 

Василя Наконечного, який самовільно покинув вказаний навчальний закладу тоді, 

коли матеріальне забезпечення в школі вже стало задовільним, а хлопців ніхто 

особливо не кривдив. Головною причиною втечі були підліткові пустощі: два друга-

земляки його підбили їхати разом з ними на зчепленнях між товарними вагонами за 

декілька сотень кілометрів, щоб потрапити на свято Першого травня додому в рідне 

село [140, с. 139]. 
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А прокурор Ленінського району м. Харкова свого часу відмовився від 

притягнення до відповідальності трьох юнаків, що самовільно покинули школу 

ФЗН, оскільки ті за час втечі встигли вступити до артилерійського училища. Хлопці 

насмілилися на такий вчинок, мріючи змінити робітничі спецівки на офіцерські 

мундири [124, арк. 8]. 

У документах же Дрогобицького облуправління трудових резервів 

вказувалося, що учні тікають, щоб займатися сільськогосподарськими роботами у 

себе вдома [7, арк. 83]. Селянським синам з дитинства прищеплювали любов до 

праці на землі. Змінювати свій спосіб життя і ставати частиною урбанізованого 

суспільства багато з них не бажали.       

Зазначимо, що молодь здебільшого одночасно перебувала під впливом усіх 

або принаймні кількох вказаних вище груп факторів, які підсилювали дію один 

одного, спонукаючи до втеч [253, с. 18–20]. 

Невід’ємним доповненням статусу мобілізованих для трудрезевників була 

кримінальна відповідальність за самовільне залишення навчання. Указом Президії 

Верховної Ради СРСР від 28 грудня 1940 р. за самовільне залишення навчальних 

закладів ДТР передбачалося покарання позбавленням волі терміном до 1 року. 

Зауважимо, що тим самим указом аналогічне покарання встановлювалося також і за 

грубі порушення дисципліни, що призвели до виключення з цих закладів [170, 

с. 105]. 

Величезна кількість втікачів були неповнолітніми. Втім, це не було 

перешкодою для покарання, оскільки діяв Указ Президії Верховної Ради СРСР від 

31 травня 1941 р., за яким до кримінальної відповідальності особи притягувалися 

вже з 14-річного віку [166, с. 395].    

Після виявлення кожного факту «дезертирства» адміністрація навчального 

закладу була зобов’язана направляти до прокуратури матеріали на втікача, серед 

яких обов’язково мали бути:  витяг з наказу по школі чи училищу про встановлення 

факту самовільного залишення; довідка про вік, місце народження і останнє місце 

проживання цього учня, а також про його поведінку під час навчання; довідка про 
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розмір матеріальних збитків, що були завдані учнем закладу (вартість 

обмундирування, харчування тощо). 

Органи прокуратури мали провести розслідування, вжити заходів для 

затримання порушника і передати справу до суду, за вироком якого звинуваченого і 

відправляли до трудового табору. 

У щомісячних статистичних звітах народних судів впродовж 1943–1949 рр. 

серед контрольних показників найбільш поширених та суспільно небезпечних 

правопорушень містилася графа «28/ ХІІ – 40 р.». У ній вказувалася кількість справ, 

які були відкриті на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 грудня 

1940 р. У відбудовчий період часто через суди проходили відразу по декілька таких 

справ. Наприклад, у липні 1947 р. до народного суду Глинського району Сумської 

області одночасно потрапили 4 справи з висунутим звинуваченням у самовільному 

залишенні закладу трудових резервів, у жовтні того ж року – 5 подібних справ [102, 

арк. 16, 27]. Протягом решти місяців зазначений районний суд теж вів по 1–2 

аналогічних провадження. Зазначимо, що це були втікачі, що були спіймані не в 

дорозі, а вже після повернення безпосередньо до рідних домівок. 

 У багатьох навчальних закладах склалася відпрацьована схема боротьби з 

втечами. Ця схема відповідала тогочасній моделі контролю над населенням 

тоталітарної держави. Зразком можна вважати дії адміністрації школи ФЗН № 31, 

розміщеної на базі шахти «Карбоніт» у Ворошиловградській області. Наприклад, 

коли у березні 1948 р. з нещодавно отриманого зі Львівщини поповнення відразу 

втекли 34 хлопця, їх пошук почався негайно. На вузлові залізничні станції були 

вислані працівники закладу, які й допомогли впізнати та затримати у Красному 

Лимані 11 «дезертирів». Деякі з них, як виявилося, навіть мали при собі приховані 

раніше посвідчення і паспорти. Крім того, інформацію про втікачів було надіслано 

телеграмами на вокзали Харкова та інших міст оперативним групам, що 

відловлювали трудрезервників без належних документів. До Західної України, куди 

лежав подальший шлях зниклих хлопців, був відправлений співробітник школи ФЗН 

№ 31 з офіційними листами до голови Львівського облвиконкому, прокурора 

Львівської області та начальника Львівського облуправління МДБ. Відряджений 
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працівник мав додатково потурбуватися про організацію пошуку втікачів вже в 

їхній рідній місцевості [48, арк. 10–11]. 

З тих 11 юнаків, затриманих відразу, відібрали двох і доставили їх до 

місцевого прокурора, за рішенням якого ті були заарештовані. Через кілька днів у 

школі ФЗН відбулося виїзне засідання народного суду, що за присутності усього 

учнівського колективу показово засудив цих лідерів «дезертирів» до ув’язнення.  З 

решти втікачів була взята підписка, в якій вони щиросердно зізнаються у вчиненому 

злочині, просять пробачення й обіцяють виконувати всі вимоги адміністрації школи. 

У зворотному випадку, як зазначено у даному папері, за будь-яке порушення 

заарештовані та засуджені будуть не тільки хлопці, а й їхні батьки, все майно яких 

до того ж буде конфісковане і розпродане. Звичайно остання приписка була повною 

нісенітницею і слугувала лише для залякування юнаків. Однак перспектива 

занапастити свої сім’ї справляла на них надзвичайне враження і шок. Тому вони 

припинили чинити будь-який спротив, покірно йшли працювати у лаву і навіть 

підписували собі додаткові соціалістичні зобов’язання [48, арк. 11–14].  

Що стосується засуджених втікачів, то навіть кількох місяців, проведених 

цими молодими особами за ґратами, могло бути достатньо, щоб зазнати тяжких 

випробувань, отримати підірване здоров’я і поламану долю. 

Описуючи табірне життя з власного досвіду та спогадів інших репресованих, 

відомий радянський письменник-дисидент О. І. Солженицин знайшов місце і для 

розповіді про засуджених «фезеошників». Їх жартома називали «смертниками». Як 

правило, психологічно ці юнаки абсолютно не були готові до тюрем та таборів, і 

карні злочинці жорстоко і цинічно знущалися з них [169, с. 362]. 

Але у колоніях й без звірств кримінальників засуджені учні перебували на 

межі виживання. Потім, після виходу на волю, вони розповідали рідним, що 

ночували у переповнених задушливих приміщеннях, спали «покотом» на голій 

бетонній підлозі, масово хворіли через холод, погане харчування та приголомшливо 

жахливу антисанітарію [140, с. 137–139].   

Але велика кількість втеч у досліджуваний період зовсім не означала 

обов’язкові арешт і ув’язнення всіх, хто кинув школу ФЗН, РУ чи інший заклад. Вже 
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у середині 1940-х рр. схема притягнення до кримінальної відповідальності втікачів 

почала давати збій. Директори установ трудових резервів передавали матеріали на 

«дезертирів» із значними запізненнями або взагалі приховували факти самовільних 

залишень. Прокурори гальмували розгляд справ, а у деяких випадках взагалі 

відмовлялися їх відкривати. Поширеними були випадки, коли голови сільрад та 

колгоспів приховували молодь, що самовільно повернулася зі шкіл чи училищ 

системи ДТР, працевлаштовували її і не видавали каральним органам. Народні суди 

часто виносили вироки із засудженням до умовного покарання і залишали втікачів у 

тих колгоспах, звідки ті раніше були мобілізовані [81, арк. 25–26; 124, арк. 7–8].  

Причин та мотивів фактичного саботування виконання Указу Президії 

Верховної Ради СРСР від 28 грудня 1940 р. чиновниками було багато. Серед них 

постійне недовиконання планів призову (особливо до шкіл ФЗН), зацікавленість 

установ системи ДТР не у засудженні втікачів, а в їхньому поверненні до навчання 

(передовсім власними силами); великі грошові премії директорам за збереження 

учнівського контингенту, задля отримання яких дехто нерідко ладен був 

приховувати факти самовільних залишень; бажання посадових осіб у сільській 

місцевості зберегти молоду робочу силу для відбудови сільського господарства; 

завантаженість органів прокуратури більш серйозними кримінальними справами; 

надзвичайна ускладненість роботи прокуратури через те, що матеріали на втікачів 

передавалися за місцем знаходження школи чи училища, хоча більшість учнів 

тікали до тих районів, де була їхня домівка; незаконність призову багатьох учнів 

(непрацездатні через хворобу, занадто молоді, призвані повторно), після 

з’ясовування обставин втеч учнів прокурори вагалися, як діяти далі; неоднозначне 

ставлення посадових осіб і населення загалом до кримінального переслідування 

підлітків за втечі із закладів, де панували неприйнятні умови перебування [247, 

с. 349–350]. Масовість випадків самовільного залишення закладів трудових резервів 

засвідчувало неспроможність органів влади вирішити проблему «дезертирства». 

31 липня 1947 р. видано наказ Міністра трудових резервів СРСР і одночасно з 

ним наказ Генерального прокурора СРСР, які разом були спрямовані на посилення 

боротьби з порушеннями Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 грудня 1940 р. 
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Першим з названих наказів запроваджувалися жорсткі вимоги для директорів 

навчальних закладів щодо обліку випадків самовільних залишень і термінів передачі 

матеріалів до прокуратури. Так, тепер ці матеріали необхідно було передавати вже 

на наступний день після втечі. За приховування таких фактів директори мали 

притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності [7, арк. 13–

14 зв.]. 

Другий наказ запроваджував удосконалений і жорсткіший алгоритм дій під 

час розслідування справ про самовільне залишення навчання. Тепер органи 

прокуратури у своїх районах мали систематично перевіряти виконання директорами 

місцевих шкіл і училищ їхніх обов’язків. За отриманими матеріалами про втечі 

прокурори мали відразу ж починати розшук порушників. Прокурорам за місцем 

знаходження закладів, в яких відбулися «дезертирства», належало провести 

розслідування у 10-денний термін. Якщо з’ясовувалось, що втікач виїхав до іншого 

регіону (до рідного села чи міста), то його справа терміново надсилалася прокурору 

тієї місцевості з вимогою відправити розшукувану особу до прокуратури району, де 

розташована школа чи училище. У цьому випадку термін розслідування мав не 

перевищувати одного місяця. У звинувачувальному висновку до списку свідків 

прокурор обов’язково мав включити представників відповідного навчального 

закладу. Також прокурор мав слідкувати, щоб справи у народних судах 

розглядалися не довше, ніж 5 днів. У касаційний термін він мав перевірити 

законність винесеного вироку і слідкувати за правильним застосуванням судом 

Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 грудня 1940 р. [7, арк. 15–16]. 

Того ж 1947 р. Група зі справ неповнолітніх Прокуратури СРСР на чолі з 

В. С. Тадевосяном надала офіційне роз’яснення щодо незаконно призваних 

трудрезервників. Нарешті конкретно було вказано, що до кримінальної 

відповідальності притягуються тільки ті з втікачів, які були мобілізовані без 

порушення законодавства. Завдяки цьому професійному роз’ясненню багатьох 

підлітків було врятовано від в’язниці [298, с. 125]. 

Навіть після заходів щодо посилення боротьби з самовільними залишеннями 

нарікання громадян на неефективну діяльність і бездіяльність прокуратури та 
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місцевих органів влади тривали. Це визнавало Сталінське обласне управління 

трудових резервів у своїх звітах і за 1948, і за 1949 рр. [35, арк. 16; 36, арк. 15]. 

Зрештою, хаос навколо даного питання почав зникати тільки разом зі зменшенням 

кількості «дезертирств» вже наприкінці досліджуваного періоду.  

На наше переконання на зниження рівня втеч краще могла впливати не 

наявність кримінальної відповідальності за цей вчинок, а робота з ліквідації 

найгостріших матеріально-побутових та соціальних проблем учнівського 

контингенту. Досягнуті наприкінці досліджуваного періоду покращення харчування, 

забезпечення необхідним обмундируванням, нормальні умови навчання, праці та 

відпочинку допомогли закладам утримувати молодь і насправді виявилися більш 

дієвими за арешти, суди та в’язниці. На початку 1950-х років «дезертирства» вже 

стали поодиноким явищем.  

Отже, в умовах недобору призовників вирішення проблеми збереження 

учнівського контингенту стало однією з центральних засад забезпечення діяльності 

системи трудових резервів. Найбільш поширеною причиною втрат контингенту 

були втечі мобілізованої молоді, знизити кількість яких лише за допомогою 

кримінального переслідування не вдавалося.    

*** 

Таким чином, вирішальну роль у вступі молоді до установ системи трудових 

резервів відігравали примусові призови. У часи Другої світової війни та відбудови 

економіки коло осіб, які підлягали мобілізації, розширилося за рахунок дівчат, а 

також військовозобов’язаних юнаків і учнів середніх шкіл. Мобілізаційні кампанії 

проводилися, головним чином, силами місцевих органів влади й мали свої 

відмінності відповідно щодо залучення до різних типів закладів ДТР. Незважаючи 

на посилену агітацію з метою залучення молоді до установ системи трудових 

резервів, її ефективність залишалася обмеженою, а плани комплектування 

навчальних установ залишалися невиконаними. Найбільша чисельність учнівського 

контингенту установ системи трудових резервів України зафіксована у документах 

кінця 1947 – початку 1948 рр. Кількість учнів-трудрезервників змінювалася 

циклічно протягом року з тяжінням до дисритмічності наприкінці  1940-х рр.  
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У досліджуваний період значна частина учнівського контингенту шкіл та 

училищ системи ДТР достроково залишала навчання. Найчастіше це відбувалося 

шляхом втеч, які були масовим явищем, що у більшості випадків віддзеркалювало 

рівень благополучності тих чи інших навчальних закладів. Рішення учнів 

самовільно кинути навчання ставало наслідком цілої низки причин. Вплив усіх груп 

факторів, що спонукали до втеч, необхідно враховувати комплексно. Притягнення 

втікачів до кримінальної відповідальності за дане порушення викликало певні 

ускладнення для самого керівництва ДТР. На зниження рівня втеч більш ефективно 

вплинуло не кримінальне переслідування, а робота з ліквідації найгостріших 

матеріально-побутових та соціальних проблем учнівського контингенту. 
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РОЗДІЛ 4 

ФУНКЦІОНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ УСТАНОВ ТРУДОВИХ 

РЕЗЕРВІВ УРСР У ПЕРІОД ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ 

 

4.3. Навчальний процес 

У статутах навчальних закладів системи ДТР в якості найпершого обов’язку 

учня обов’язково вказувалася вимога «завзято і наполегливо вчитися, освоїти 

професію, за якою навчається, у встановленому навчальними програмами обсязі» 

[173, с. 52]. Навчальні ж програми прив’язувалися до таких важливих документів, як 

кваліфікаційна характеристика спеціальності та навчальний план. 

Кваліфікаційна характеристика містила вимоги до виробничої підготовки 

робітника конкретної професії. У ній перелічувалися всі навички та технічні знання, 

якими мав володіти випускник. Тобто, цей вихідний документ розкривав суть і 

кінцеву мету перебування у тому чи іншому закладі системи ДТР.  

Структура і загальний режим навчання визначалися навчальним планом. У 

ньому вказувалися терміни навчання, перелік предметів, початок і кінець 

проходження певного курсу, а також кількість годин, що відводилися на викладання 

кожної дисципліни протягом тижня, чверті, року і, зрештою, всього періоду 

підготовки. 

Нагадаємо, що термін навчання у закладах трудових резервів різних типів 

значно відрізнявся. Зазвичай у школах ФЗН він становив 6 місяців. Процес 

підготовки у ремісничих, залізничних і гірничопромислових училищах 

розраховувався на два роки. Існували також і більш рідкісні види навчальних 

установ, де курс навчання тривав три (художні ремісничі училища), чотири 

(спеціальні ремісничі училища) чи навіть сім років (спеціальні гірничотехнічні 

училища). Зазначимо, що останні два типи давали крім робітничої кваліфікації ще й 

середню освіту, а тому навчання тут було довшим за рахунок ґрунтовного вивчення 

загальноосвітніх предметів. 

У роки Другої світової війни відповідно до рішень Державного комітету 

оборони вся діяльність закладів трудових резервів була максимально орієнтована на 
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виконання виробничих замовлень. Викладачів теоретичних дисциплін не вистачало, 

практично відсутніми були підручники та інша навчально-методична література. 

Тому теоретичне навчання тоді часто мало характер технічного інструктажу на 

робочому місці, а виробниче – проводилося у кілька змін по 8 годин кожна. 

Дострокові закінчення часом відбувалися без випускних іспитів [269, с. 223]. 

За затвердженими у листопаді 1943 р. навчальними планами закладів 

порівняно з довоєнними збільшилась кількість годин на усі види підготовки. Після 

Другої світової війни в установах системи ДТР було відновлено повноцінний 

навчальний процес включно з теоретичним навчанням, політзаняттями і фізичним 

вихованням [269, с. 223]. 

В училищах навчальний рік починався 1 вересня і закінчувався 31 липня. Він 

розподілявся на 4 навчальних чверті: перші три по 13 тижнів, а четверта – 8 тижнів 

[168, с. 8]. Такий розподіл полегшував виробниче планування, не порушуючи 

безпосередніх навчальних вимог. 

Режим навчання у першому та другому класах РУ та їх галузевих аналогах мав 

певні відмінності. За навчальним планом у першому класі учні займалися 6 годин на 

день, причому 3 дні на тиждень відводилися на теоретичне навчання і 3 дні – на 

виробниче. Неділя залишалася вихідною. У другому класі протягом перших двох 

чвертей на виробниче навчання виділялися 3 дні на тиждень по 7 годин, а на 

теоретичне – 3 дні по 6 годин. Протягом третьої чверті на виробниче навчання 

відводилося 5 днів на тиждень по 7 годин, а на теоретичне – 1 день по 6 годин. 

Остання чверть повністю виділялася на виробничу практику по 7 годин на день, а 

консультації з теоретичних питань проводилися поза навчальним часом. Така 

побудова режиму обумовлювалася завданнями кожного відповідного періоду 

виробничого навчання і поступово готувала учнів до загальноприйнятих умов праці 

на підприємствах [168, с. 8]. 

Професійна підготовка здійснювалася перш за все шляхом виробничого 

навчання, що відігравало вирішальну роль у підготовці кваліфікованого робітника. 

Воно забезпечувало послідовне практичне оволодіння необхідними фаховими 



116 
 

  

уміннями і навичками. На виробниче навчання завжди відводилося понад 60 % 

загального часу (див. Додаток З).  

Крім виробничого навчання важливу роль у професійній освіті відігравала 

теоретична підготовка. Учень мав отримати всебічну інформацію про свою роботу 

та виробничий процес в обсязі, необхідному для забезпечення випуску якісної 

продукції за максимальної продуктивності праці й мінімальних витрат сировини та 

енергії. Ще майбутній робітник мав знати, як саме підтримувати довірене йому 

обладнання у зразковому стані і додержуватися правил безпеки на підприємстві. 

Найважливішою теоретичною дисципліною були заняття зі спеціальної 

технології. Вони мали на меті дати необхідні знання про устрій та експлуатацію 

обладнання, використання інструментів, технологічний процес, прийоми роботи та 

методи організації праці на виробництві.  

Також у навчальному плані виокремлювалися такі спеціально-технічні 

предмети, як матеріалознавство і креслення, що відігравали значну роль у 

формуванні технічної грамотності учнів. Обсяг спеціальних знань, що мали 

даватися в училищах, відповідав вищим тарифно-кваліфікаційним робітничим 

розрядам [64, арк. 3]. Крім того, отримана підготовка повинна була стати базою для 

підвищення кваліфікації молодих робітників вже під час роботи безпосередньо на 

підприємстві.  

Хоча всі вступники до училищ і повинні були мати щонайменше початкову 

освіту, однак цього виявлялося недостатньо для успішного засвоєння професійних 

знань. Техніка тогочасного виробництва набула значної складності. Для роботи з 

нею вже було недостатньо просто елементарно вміти читати, писати і рахувати. 

Серйозне оволодіння складними спеціальностями ставало неможливим без 

системного отримання знань математичного, природничого і навіть гуманітарного 

характеру. Тому училища надавали своїм вихованцям додаткову загальноосвітню 

підготовку, яка дозволяла ґрунтовно розбиратися у природних та суспільних 

явищах, сприяла розвитку розумових здібностей – спостережливості, мисленню, 

пам’яті, уяві. Загальна освіта була не тільки базою професійної освіти, але й однією 
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з найважливіших складових виховання молоді відповідно до запитів тогочасної 

тоталітарної політичної системи.  

Головними дисциплінами цього напрямку підготовки в училищах були 

математика, фізика та російська мова і літературне читання. Вивчаючи математику, 

учні тренувалися у необхідних виробничо-технічних розрахунках. У фізиці вони 

розглядали певні фізичні явища та закономірності з точки зору використання їх у 

виробничих процесах. Запроваджені наприкінці 1943 р. уроки російської мови і 

літературного читання передбачали вправи учнів в усному та письмовому мовленні 

з використанням певною мірою матеріалу виробничого характеру. 

Все навчання велося російською мовою. Випускник-трудрезервник будь-якої 

національності, направлений до будь-якого міста Радянського Союзу, мав 

використовувати саме цю мову як засіб комунікації на виробництві. Це ж сприяло і 

масовій русифікації молоді, планам влади на формування «єдиного радянського 

народу». 

Для вихідців зі східних та центральних областей України російська мова була 

більш-менш знайомою, і навчання нею не створювало якихось великих труднощів. 

Але російську мову, як правило, зовсім не знала молодь із Західної України та 

Молдавії. Ці мобілізовані мали великі складнощі у навчанні, оскільки доводилося 

разом з отриманням професійних знань швидко вчити російську мову. В якості 

ілюстрації наводимо випадок, що трапився у 1949 р. у школі ФЗН № 170 

Ворошиловградської області. Учнівський контингент цього навчального закладу 

було укомплектовано 121 молдаванином та 42 українцями. З усіх юнаків лише 5 

добре володіли російською мовою, 45 – розуміли погано, а 118 – не знали її взагалі. 

Позаяк педагогічний персонал абсолютно не був знайомий з молдавською, то щоб 

якось порозумітися під час занять, викладання велося за допомогою тих кількох 

хлопців, які знали обидві мови і виступали як перекладачі [289, с. 24].  

Завдяки запровадженню викладання російської мови і політичних занять 

кількість годин на вивчення загальноосвітніх дисциплін у навчальних планах 1943–

1945 рр. для училищ була значно збільшена. Їх питома вага стосовно всього 

навчального часу зросла майже до 20 %. Такий крок пояснювався необхідністю 
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компенсувати падіння рівня освітньої підготовки серед молоді у роки Другої 

світової війни та окупації і бажанням влади посилити ідеологічне виховання молоді. 

Зауважимо, що навчальні плани і програми   1945 р. з незначними змінами діяли до 

початку 1950-х рр. 

Загальноосвітня підготовка в училищах не орієнтувалася на навчальні 

програми певних класів середньої школи. Програми даних предметів значно 

відрізнялися від того, що вивчали звичайні школярі. Їх зміст визначався з 

врахуванням вимог до конкретного фаху. Наприклад, у курсі фізики доволі детально 

розглядалися важливі для більшості тогочасних робітничих професій розділи, 

присвячені механіці й теплоті, значно стисліше – електриці та магнетизму, і зовсім 

коротко – світлу і звуку. У закладах металургійної, хімічної та нафтовидобувної 

спеціалізації крім фізики додатково вивчали ще й хімію [168, с. 9]. 

Владою декларувалося, що діяльність навчальних закладів трудових резервів 

мала стати важливим кроком на шляху розв’язання поставленого Й. В. Сталіним 

завдання з піднесення культурно-освітнього рівня робітників до рівня інженерно-

технічних працівників. У засобах масової інформації пропагувалася ідея «знищення 

відмінностей і суперечностей між розумовою та фізичною працею», у реалізації якої 

одну з ключових ролей мало відігравати теоретичне навчання в училищах і школах 

ФЗН [134, с. 2]. 

Виробниче навчання і заняття зі спеціальної технології відбувалися протягом 

усього часу перебування учнів в училищі, щоб неперервно направляти їх 

професійний розвиток. Вивчення решти предметів навчального плану 

підпорядковувалося інтересам засвоєння спецтехнології і програм виробничого 

навчання. Звичайно, з точки зору інтересів практики, було бажано, щоб вивчення 

таких дисциплін, як матеріалознавство і креслення, завершувалося якомога раніше. 

Так учні мали б змогу виконувати навчально-виробничі завдання, свідомо 

розбираючись у кресленнях і властивостях оброблюваних матеріалів. Однак курс 

креслення неможливо пройти без засвоєння декількох розділів математики. Низка 

тем з матеріалознавства базується на знаннях з фізики, яка теж, у свою чергу, 

спирається на математику. Але зосередитися на вивченні всього курсу математики 
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за перші місяці перебування в училищі теж було недоцільно, оскільки в курсі цієї 

точної дисципліни вирішальну роль відіграють розрахункові навички, а їх 

формування потребує вправ протягом тривалого проміжку часу.  

Вивчення всіх предметів в училищах починалося одночасно. Але на 

математику як основу для інших дисциплін спочатку відводилося 4 години на 

тиждень, а потім тижневе навантаження скорочувалося до 3-х, а на другому році 

навчання – до 2-х годин. Зі спеціально-технічних курсів (спецтехнології, 

матеріалознавства, креслення) навпаки кількість годин на тиждень поступово 

збільшувалася. 

На відміну від училищ рівень освітньої підготовки мобілізованих до шкіл ФЗН 

не регламентувався. До багатьох з них спрямовувалися навіть малописьменні 

підлітки. Навчання у школах ФЗН відрізнялося від училищ, перш за все, відсутністю 

загальноосвітніх предметів. Якщо їх і запроваджували в окремих школах, то у 

незначному обсязі. Вважалося, що такі дисципліни необов’язкові для робітників 

масових професій, яким достатньо і того освітнього рівня, з яким прийшли до 

установ системи трудових резервів. 

У навчальні плани шкіл системи ДТР крім виробничого навчання був 

включений розділ теоретичного навчання – «Інструктаж з техмінімуму». Його 

заняття відбувалися за темами: техніка безпеки, основи матеріалознавства, читання 

креслень, будова устаткування, технологічний процес, організація робочого місця і 

праці, трудове законодавство. Отже, якщо в навчальному плані училищ фігурували 

окремі предмети, то в школах ФЗН та ж інформація, але у доволі обмеженому обсязі 

розглядалася як окремі питання одного комплексного курсу. 

Оскільки робітники масових професій дуже невеликою мірою були задіяні у 

самостійних розрахунках технологічного процесу, то з більшістю його операцій 

ознайомлення відбувалося взагалі лише практично безпосередньо під час 

виробничого навчання [168, с. 10]. 

Зазвичай мобілізації до шкіл ФЗН відбувалися двічі на рік. Відповідно молодь 

осіннього призову навчалася з жовтня по березень, а весняного – з березня по 

жовтень. Весь термін навчання у школах ФЗН умовно поділявся на три періоди. 
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Звичайно, у кожному з них домінувало виробниче навчання. Але у першому – 

теоретична підготовка переважала над фізичним вихованням (військовою 

підготовкою), у другому ж – кількість занять з фізичного виховання чи військової 

підготовки зрівнювалася з теоретичними або навіть перевищувала їх. Третій період 

повністю присвячувався виробничій підготовці (див. Додаток К). Як правило, учні 

проводили його, практикуючись на базових підприємствах.   

У другій половині 1940-х рр. «фезеошники» за уніфікованим розкладом 

протягом 1–4-го тижнів навчання мали по 6 годин виробничого навчання щодня. У 

понеділок, середу, п’ятницю та суботу проводилися по 2 уроки теоретичної 

підготовки, а у вівторок і четвер – по уроку політичних занять і 2 години фізичного 

виховання. З 5-го по 16-й тиждень розклад відрізнявся від попереднього періоду 

лише тим, що суботні теоретичні заняття замінювалися на фізичне виховання. А 17–

26-й тижні вже повністю відводилися на виробниче навчання, яке зростало до 8 

годин на день. При цьому лише політзаняття стабільно тривали по вівторкам і 

четвергам [130, с. 7].      

У школах, де гуртожитки, навчальні корпуси, майстерні і виробничі ділянки 

знаходилися на великій відстані одні від одних, і переміщення між ними вимагало 

тривалого часу, пропонувалося спеціально виділити два дні на тиждень для 

зосередження всіх занять з теоретичної, політичної і фізичної підготовки [130, с. 7]. 

У 1947 р. була спроба перевести частину шкіл ФЗН на 3-місячний термін 

навчання за рахунок зменшення всіх видів підготовки. Згодом з’ясувалося, що 

кваліфікація випускників таких закладів залишалася недостатньою. Тому від 

скорочених програм відмовляються. Більше того – у 1949 р. школи ФЗН деяких 

спеціалізацій, а також новостворені гірничопромислові школи отримали навчальні 

плани, що були розраховані вже на 10 місяців підготовки. Подовження терміну 

навчання відбулося шляхом включення нових розділів і тем до виробничого та 

теоретичного циклів підготовки. Це дозволило значно покращити якість 

професійної освіти майбутніх шахтарів, нафтовиків і будівельників.      

Для трудрезервників усіх навчальних закладів обов’язково викладався 

предмет, що декларувався як один з найважливіших, – політичні заняття. Спочатку 
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ця дисципліна читалася позапланово, а згодом її було включено і до навчальних 

планів. Головною метою політичних занять визначалося «виховання в учнів 

соціалістичного ставлення до праці, розуміння кожним молодим робітником свого 

громадського обов’язку перед Батьківщиною» [146, с. 20]. Державі були потрібні не 

просто кваліфіковані робітники, а палкі прихильники комуністичних ідей, які були 

готові до жертовності в ім’я їх перемоги, або, принаймні, лояльні до режиму 

громадяни, які були переконані у перевагах радянського ладу над капіталістичним. 

Програма політзанять для шкіл ФЗН розраховувалася на 52 години. Вона 

складалася з 5 розділів. На перший з них відводилося 14 годин. Він присвячувався 

боротьбі трудящих країни проти влади поміщиків та капіталістів, а також побудові 

соціалізму в СРСР. Другий розділ (14 годин) містив основні відомості про 

Конституцію СРСР. У третьому розділі необхідно було за 6 годин викласти історію 

Великої Вітчизняної війни. Четвертий (12 годин) – розглядав плани радянського 

народу на майбутнє, кінцевою метою яких була побудова комунізму. П’ятий розділ 

(4 години) узагальнював попередні теми і присвячувався ключовій ролі партії 

більшовиків і комсомолу у соціалістичних перетвореннях. Ще 2 години додатково 

приділялося на повторення вивченого матеріалу [146, с. 20]. 

Викладачам у процесі занять необхідно було дотримуватися таких головних 

тверджень: 

- знедолені і безправні трудящі під керівництвом ленінсько-сталінської партії 

здійснили соціалістичну революцію, щоб побудувати найдосконаліший у світі 

суспільний лад; 

- тільки завдяки цьому ладові було знищено сили фашизму, перемога над 

яким вивела СРСР у ряд наймогутніших держав світу; 

- цей же лад дозволить у стислий термін завершити відбудову зруйнованого 

господарства і почати впевнену ходу на шляху до «повного торжества комунізму» 

[146, с. 20–21].    

Під час політзанять викладачам належало підкреслювати значення 

непримиренної боротьби більшовиків з «ворогами трудящих класів» і різними 

«опортуністичними» елементами всередині партії. Велику Вітчизняну війну 
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потрібно було представити найбільш справедливою війною в усій історії людства, 

оскільки вона велася не тільки за незалежність країни, але й за збереження 

«найбільш передового соціалістичного ладу» і звільнення народів Європи і Азії від 

фашистського рабства. Протягом всього курсу необхідно було наголошувати на 

керівній ролі партії, вождів народу і персонально товариша Сталіна як «великого 

організатора соціалістичного будівництва», «стратега і творця перемоги над 

фашизмом» [146, с. 21]. 

При вивченні періоду післявоєнного розвитку керівнику політзанять 

рекомендувалося наводити не тільки загальні дані п’ятирічного плану, але й 

очікувані показники місцевого розвитку рівня області, міста, окремих підприємств і 

підрозділів [146, с. 21]. 

З огляду на довший термін навчання в училищах, на політзаняття тут давали 

значно більше часу. До того ж програма цієї дисципліни дещо відрізнялася від шкіл. 

У повоєнний час в рамках викладання політзанять розроблялися окремі тематичні 

курси для РУ, кожен з яких акцентувався на певній галузі знань про СРСР: історії, 

географії, державно-правовому устрої.  

Наприклад, наказом начальника Головного управління трудових резервів з 

березня 1946 р. у ремісничих і залізничних училищах в рамках політзанять 

запроваджувалося вивчення навчального курсу «Простори і багатства нашої 

Батьківщини» обсягом 26 годин. Розраховувався він на одну навчальну чверть (по 2 

уроки в кожному з 13 тижнів). За програмою перші 8 годин занять курсу 

присвячувалися викладенню географічної інформації природничого характеру про 

СРСР (моря, річки, гори, клімат, ґрунти, рослинні зони, корисні копалини тощо). На 

9–16-му уроках характеризувалися різні галузі економіки країни, на 17–18-му – її 

населення, а решта навчального часу присвячувалася вивченню і детальному 

розгляду кожної союзної республіки та її народу [90, арк. 2–4].    

Однак ідейно-політичне виховання не обмежувалося лише політзаняттями, а 

здійснювалося в процесі освоєння учнями будь-якого предмета навчального плану. 

Вважалося, що воно спонукає молодих робітників до підвищення продуктивності і 

творчого вдосконалення їхньої праці. Значна увага під час навчання (принаймні 
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формально) надавалася популяризації руху «ударників», що відображалося у 

навчальних програмах і літературі для закладів системи трудових резервів. В якості 

прикладу візьмемо підручник  Б. Є. Бруштейна та В. І. Дементьєва з токарної справи 

для шкіл ФЗН. Ця книга була базовою для вивчення техмінімуму з вказаної 

спеціальності та кілька разів перевидавалася великими накладами. Вона містила 

спеціальну главу «Стаханівські методи роботи». Тут наводилася низка прикладів 

реальних вдосконалень і винаходів відомих токарів-«ударників», які мали слугувати 

прикладом для учнів. Однак конкретних і доступних дороговказів на шляху до 

перетворення на «передовика» без зміни виробничих технологій у тексті знаходимо 

лише три: економія часу за рахунок скорочення проміжків між машинними 

операціями над кожним виробом; обслуговування одночасно кількох токарних 

верстатів («багатоверстатність»); суміщення споріднених професій 

(фрезерувальника, свердлувальника, шліфувальника тощо) [129, с. 137–141].    

Однією з важливих складових навчального процесу в училищах і школах ФЗН 

було фізичне виховання. Його завданнями були: 

- зміцнення здоров’я учнів, їх загартування і всебічний фізичний розвиток; 

- виховання в учнів основних психофізичних і морально-вольових якостей: 

сили, швидкості, спритності, витривалості, сміливості, наполегливості, 

дисциплінованості, почуття товариства і колективізму; 

- тренування в учнів основних прикладних рухливих навичок: ходьби, бігу, 

подолання перешкод, пересування на лижах, плавання тощо; 

- засвоєння учнями основ техніки окремих видів спорту і залучення їх до 

систематичних занять фізкультурою і спортом;  

- отримання основних знань з питань гігієни і надання першої допомоги 

[168, с. 9]. 

На практиці траплялися випадки, коли учні не могли засвоїти окремі тяжкі 

види робіт через власну слабкість і недостатній фізичний розвиток. Правильно ж 

підібрані навантаження на опорно-руховий апарат (ясна річ, за нормального 

харчування) дозволяли юнакам швидко окріпнути. Цей незаперечний факт усіма 
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сприймався як виразне свідчення безпосередньої користі від присутності фізичного 

виховання у навчальних планах.  

Крім обов’язкових занять з фізкультури у закладах системи ДТР 

передбачалися додаткові заходи, включені до режиму дня (ранкова гімнастика, 

гімнастика у перервах між заняттями), а також спортивна активність учнів у 

позанавчальний час. Для забезпечення останньої поширювалися секції 

Добровільного спортивного товариства «Трудові резерви». Періодично 

організовувалися заходи з підготовки і проведення атестування за комплексами 

норм ГПО. 

У роки Другої світової війни з огляду на потреби обороноздатності країни 

місце фізичного виховання у навчальних планах займала військова підготовка, яка 

викладалася до 1946 р. На її заняттях учням давали початкові військові знання та 

практичні навички в обсязі підготовки одиночного бійця.  

За встановленим розпорядком дня навчання розпочиналося о 8.30. За 15 

хвилин до початку занять вишикувані строєм учні мали з’явитися до аудиторій та 

навчальних майстерень, де відбувалася перевірка присутності в групах шляхом 

поіменного викликання кожного учня за списком. Результати перевірки заносилися 

до журналу групи.  Після дзвоника чи іншого сигналу про початок уроку вхід учнів 

до місця його проведення дозволявся лише з дозволу викладача (майстра 

виробничого навчання). О 12.30 починалася годинна обідня перерва, після якого 

навчальні заняття тривали до 16.30. Розпорядком дня у навчальних закладах 

трудрезервів суворо регламентувався і час для вивчення домашнього завдання 

учнями – з 19.30 до 21.00 [173, с. 74]. 

Уроки з теоретичних дисциплін тривали по 50 хвилин. Що ж стосується 

виробничого навчання, то всю другу половину 1940-х рр. велася дискусія щодо його 

часової організації. Як науковці, так і практики, що працювали безпосередньо у 

школах та училищах, сперечалися між собою з даного питання. Дискусія вилилася 

на сторінки друкованого органу системи трудових резервів – журналу 

«Производственное обучение». Почалася полеміка зі статті авторитетного 

спеціаліста у даній галузі Ф. Блинчевського. Він запропонував розбити час, 
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відведений на виробниче навчання, на чітко регламентовані проміжки і 

централізовано встановити для початкової підготовки уніфікований 80-хвилинний 

урок і 15-хвилинні перерви, а для подальшого періоду – уроки по 3 повних години 

[128, с. 14]. 

Після цього до редакції надійшла значна кількість статей з 

найрізноманітнішими альтернативними пропозиціями та їх серйозним 

обґрунтуванням. Обговорювалися різні варіанти встановлення тривалості уроку 

виробничого навчання:  

- по 45–50 хвилин з 10-хвилинними перервами, що нагадувало б звичний для 

молоді режим середніх шкіл [136, с. 16–17]; 

- по 3 години, щоб учні встигали без відволікань опановувати певні прийоми, 

операції і процеси [167, с. 16–17]; 

- змінюваної протягом дня тривалості (25, 45, 80 і 90 хвилин) в залежності від 

призначення уроку: ознайомлення, набуття навичок, повторення, узагальнення знань 

тощо [136, с. 16–17]; 

- єдиний урок, що охоплює весь робочий день (з перервою на обід), за якого 

учні б відразу звикали до режиму роботи на виробництві [133, с. 9–10]. 

Ці пропозиції можна було легко реалізувати для початкової підготовки у 

власних майстернях шкіл та училищ. Втім, під час практики на базових 

підприємствах урочної форми організації навчання дотримуватися вже було складно 

і взагалі недоцільно через задіяність учнів у виробничому процесі.  

Також паралельно відбувалася суперечка про потрібність і можливість 

фронтальності під час занять, за якої всі учні одночасно мали виконувати однакову 

роботу. Альтернативою цьому вважалися індивідуальний та змішаний підходи. Так, 

Ф. Блинчевський виступав за фронтальність робіт на виробничих заняттях [127, 

с. 15–16]. Водночас його опоненти С. Банин та Л. Моісеєв наголошували, що така 

побудова уроків розрахована лише на «середнього учня» і призводить до нівеляції 

колективу, гальмуючи зростання майстерності відмінників-передовиків і заважаючи 

невстигаючим доводити свої роботи до завершення. Навіть економічно це було 

невиправдано, оскільки після занять залишалося багато незакінчених виробів. 
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Пропонувалося давати учням завдання різної складності відповідно до набутих 

ними навичок [126, с. 16–17; 149, с. 14–15]. Втім, Л. Моісеєв зазначав: «Ми не проти 

фронтальності навчання, але вважаємо її шкідливою, якщо вона буде здійснюватися 

на кожному уроці… Для чого ж потрібне фронтальне навчання? Лише для того, щоб 

розгорнуто, детально інструктувати учнів» [149, с. 15]. 

Не зважаючи на інструкції ГУТР (згодом Міністерства трудових резервів) 

єдина система планування і обліку виконання навчальної роботи в установах ДТР 

УРСР була встановлена лише у 1947 р. [6, арк. 43]. Довгий час заклади будували 

свій навчальний процес на власний розсуд відповідно до існуючих місцевих умов. 

Все залежало від наявності приміщень для майстерень, матеріально-технічної бази, 

компетентного персоналу і рівня співпраці з базовим підприємством. У цій ситуації 

гостро стояла проблема координування виробничого навчання з теоретичним, без 

чого якість підготовки випускників залишалася низькою. 

Для покращення професійної підготовки керівництвом системи трудових 

резервів рекомендувалося виділяти учням на базових підприємствах самостійні 

робочі місця, лави, пролети чи майданчики. Так, десятки шкіл ФЗН Сталінської 

області для навчання підземним професіям отримали у шахтах власні ділянки і лави 

[6, арк. 42]. Низка закладів ДТР Харківської області мали самостійні виробничі 

майданчики у заводських цехах [6, арк. 42]. А учні Дрогобицької школи ФЗН № 3 

своїми силами обслуговували дві бурових вишки і видобували нафту [7, арк. 86].  

В той же час існували й інші думки щодо проходження навчання на 

підприємствах. Так, керівництво Сумського РУ № 1 вважало більш корисним 

тимчасове прикріплення своїх вихованців до бригад дорослих працівників [115, 

арк. 10]. Водночас дирекція Жданівського (Маріупольського) РУ № 8 взагалі 

стверджувала, що виробниче навчання у власних майстернях більш ефективне, ніж у 

цехах заводу через можливість фронтальної організації занять та їх методичного 

забезпечення. Практика на підприємстві тут вважалася необхідною лише 

напередодні випуску і передачі молоді на виробництво [39, арк. 3]. Очевидно дані 

підходи теж були виправдані і диктувалися місцевими особливостями професійної 

підготовки. 
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У своїх мемуарах колишній начальник ГУТР П. Г. Москатов натхненно 

розповідав, що в основу професійної підготовки в установах системи трудових 

резервах було покладено принцип навчання «у процесі громадсько-корисної праці», 

а училища та школи стали «своєрідними підприємствами», де з перших днів 

перебування вихованці були безпосередньо залучені до повноцінного виробництва 

[150, с. 94]. 

Мемуари ж колишніх звичайних учнів у цьому відношенні зовсім не такі 

райдужно оптимістичні. Наприклад, колишній «фезеошник» Г. А. Мусаєв згадує, що 

його разом з іншими шістнадцятилітніми хлопцями відправили у забій вугільної 

шахти відразу ж після інструктажу з техніки безпеки, а працювати там доводилося з 

великим ентузіазмом, але без техніки, вручну самими обушками і совковими 

лопатами [151, с. 27–29].  

Влучну узагальнену характеристику неоднозначності даної структури 

висловив І. Л. Лікарчук: «У діяльності системи трудових резервів поєдналися 

трудовий подвиг підлітків та їх нещадна експлуатація, високий рівень патріотизму і 

позаекономічний примус, турбота про дітей і класична педагогіка тоталітаризму» 

[271, с. 75]. 

Загалом використання праці трудрезервників було вигідним для економіки 

держави. Лише за один 1947 р. учнями РУ, ЗУ і шкіл ФЗН України у процесі 

виробничого навчання було видобуто 890 тис. тон вугілля, поставлено 126 тис. пар 

кріплень і пройдено 18 тис. погонних метрів гірничих виробіток, виплавлено 4 тис. 

тон чавуну, відремонтовано 396 паровозів та 2,3 тис. вагонів тощо [6, арк. 43]. 

Не шкодуючи власних сил і здоров’я, багато підлітків у патріотичному пориві 

та під впливом моральних заохочень самовіддано працювали із систематичним 

перевиконанням плану. Однак деякі оприлюднені показники викликають сумнів. 

Наприклад, офіційно стверджувалося про виконання деякими трудрезервниками на 

відбудові промисловості змінних завдань на 735–1100 % [1, арк. 19]. Такі 

приголомшливі цифри наштовхують на думку про можливість штучності цих 

рекордів.  
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Стимулюючим для молоді був і той факт, що частину перерахованих закладам 

за проведення даних робіт коштів могли отримувати безпосередні виконавці, тобто 

учні. І навпаки – трудовий запал та завзяття здебільшого зникали після безоплатної 

важкої праці. Коли у 1950 р. навчальна група шахтних електрослюсарів ГПШ № 59 

Ворошиловградської області проходила навчання на шахті № 5-біс, у хлопців велике 

обурення викликав той факт, що їм доводилося виконувати виробничі обов’язки в 

якості дублерів. За дублерство жодної зарплати не передбачалося, а виконана робота 

записувалася на штатного працівника. Зрозуміло, що ніхто з юнаків безкоштовно не 

хотів працювати у небезпечних і шкідливих умовах [45, арк. 211]. 

Для порівняння зазначимо, що учні тієї ж школи з групи помічників 

машиністів породонавантажувальних машин кілька місяців працювали на 

самостійних робочих місцях. Зарплатня, яка їм нараховувалася, становила доволі 

немалу на той час суму – 700–800 крб. Коли ж юнаків теж перевели дублерами на 

безоплатну працю, то це відразу вкрай негативно відбилося на їхній дисципліні [45, 

арк. 211].       

Однак згадаємо ще одну важливу деталь. За діючим положенням, 

встановленим державою ще до Другої світової війни, трудрезервникам на руки мали 

виплачувати не всі зароблені ними гроші, а лише від однієї третини до 80 % цих 

коштів. Решту ж учнівської платні забирали собі навчальні заклади [268, с. 79]. 

Після цього майбутніх робітників адміністрація установи разом з комсомольською 

організацією неминуче заставляли «добровільно» підписуватися ще й на облігації 

державних позик, що було загальноприйнятою радянською практикою повоєнних 

років. Траплялися і наполегливі «пропозиції» взагалі залишити весь свій заробіток у 

якості подарунку навчальному закладу на розвиток його матеріальної бази. Так 

гроші забиралися вже безпосередньо з кишені мобілізованої молоді. Наприклад, 

випадки вищезгаданих явищ так чи інакше документально зафіксовані у Роменській 

школі ФЗН № 5 [106, арк. 11; 111, арк. 1 зв.–2]. 

Умови охорони праці учнів залишалися незадовільними. Поширеними були 

травмування, а іноді навіть каліцтва, які були отримані на виробництві. Таким 

випадкам намагалися не надавати розголосу. Однак траплялися трагічні події, 
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приховати які просто було неможливо. Офіційно визнавалося, що за 1947 р. на 

Луганщині загинули 24 учні (з яких 9 – безпосередньо під час виробничого 

процесу), на Донеччині відбулося 19 смертельних випадків (2 з них на 

підприємстві), а на Полтавщині – 4 (з них 3 пов’язані з виробництвом) [6, арк. 46]. 

У травні 1950 р. нещастя сталося з кількома учнями Макіївської школи 

ФЗН № 70. Внаслідок недбальства і халатного відношення свого керівництва вони 

були відправлені проводити ремонтні роботи у смертельно небезпечному місці – під 

розливочним майданчиком працюючої мартенівської печі. Хлопців накрило 

потоком розплавленого шлаку і четверо з них загинули. Цей жахливий випадок став 

широко відомим. Його обговорювали на республіканському рівні, а винних 

посадових осіб звільнили і притягнули до кримінальної відповідальності [83, арк. 7–8].  

Повної інформації про кількість трудрезервників, які постраждали на 

виробництві, знайти неможливо. Існують лише спогади одного з керівників системи 

ДТР України М. П. Пузанова, в яких він відверто визнає: «Люди гинули, і нема їм 

ліку» [271, арк. 68]. За цими ж свідченнями, у Красному Лимані під час практики під 

землею загинули відразу 24 учні разом зі своїм майстром. Їх поховали на цвинтарі в 

одній братській могилі. Наводиться й інший приклад – загибель на шахті «Марія» 

поблизу Макіївки 21 учня разом з 2 майстрами виробничого навчання і 5 гірничими 

робітниками [271, арк. 68]. 

Таким чином, свою кваліфікацію і практичний досвід мобілізована до установ 

системи трудових резервів молодь отримувала за доволі екстремальних обставин, а 

випробування дорослого життя вривалися в долю учнів без жодної поправки на 

їхній вік.  

 

3.4. Позанавчальна виховна робота й учнівське дозвілля 

Крім освітньо-кваліфікаційної підготовки одним з головних завдань закладів 

системи трудових резервів було виховання майбутніх молодих робітників у 

відповідності з тогочасною тоталітарною системою. Найважливіша роль у ті часи 

відводилася ідейно-політичній складовій такого виховання, що мало здійснюватися 

не лише на уроках, але й поза ними. Радянським керівництвом передбачалося, що 
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будь-який вид діяльності школи чи училища повинен був реалізуватися таким 

чином, щоб сприяти прищепленню молоді матеріалістичного світогляду і 

«комуністичної моралі».    

Дійсний член Академії педагогічних наук СРСР професор І. А. Каіров, який у 

1940-х рр. спеціалізувався на теоретичній розробці методики політичного виховання 

учнів в установах системи трудових резервів, визначав такі організовані 

позанавчальні форми його здійснення: проведення революційних свят та інших 

масових заходів, лекції, бесіди, робота учнівських гуртків і комсомольських 

організацій, позакласне читання і читацькі конференції, видавницька діяльність 

учнів (настінні чи друковані малотиражні газети). Він також акцентував, що 

завдання педагогічного персоналу – майстерно розкривати молоді політичну 

сутність історичних і поточних подій не тільки під час формалізованих заходів, але 

навіть в індивідуальному спілкуванні з учнями, обов’язково спираючись при цьому 

на положення «передової марксистсько-ленінської теорії діалектичного 

матеріалізму» [137, с. 4–5]. 

У дусі сталінських настанов учнів вчили, що вони є маленькими, але 

важливими частинками у механізмі розбудови та захисту соціалістичної держави, 

яка, в свою чергу, гарантує забезпечення їхнього добробуту. «Ці люди [прості 

робітники – В. К.] непомітні, але партія і уряд дбають про них!» – так підкреслював 

директор одного з навчальних закладів цю тезу в урочистому виступі перед своїми 

підопічними [106, арк. 20]. 

Політичним вихованням займалися агітаційні колективи, що складалися як з 

педагогічних працівників, так і з учнів-комсомольців. Однак ідейно-політичне 

виховання обов’язково знаходилося під кураторством місцевих партійних та 

комсомольських організацій. При ЦК ЛКСМУ спеціально навіть було створено 

відділ ремісничих училищ і шкіл ФЗН, який мав тримати під своїм контролем 

роботу своєї структури у закладах трудових резервів [29, арк. 2].  

Не рідше разу на місяць у закладах відбувалися лекції, що мали 

просвітницький характер. Проводилися ці заходи у червоних куточках та клубах 

навчальних закладів або базових підприємств. З лекціями і політичними докладами 
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виступали не тільки викладачі шкіл та училищ, але й запрошувалися кваліфіковані 

штатні лектори-агітатори міськкомів, обкомів КП(б)У та ЛКСМУ, працівники 

місцевих ВНЗ і керівні працівники управлінь трудових резервів. Щороку в 

навчальних закладах системи ДТР відбувалося по кілька тисяч таких заходів. За 

офіційними звітами ними був охоплений весь учнівський контингент республіки 

[28, арк. 31].   

Тематика лекцій здебільшого мала політичну спрямованість. Характерні 

поширені стандартні теми на зразок «Життя і діяльність Леніна», «Ленін і Сталін – 

організатори та вожді Червоної армії», «Турбота товариша Сталіна про трудові 

резерви», «Комсомол в роки Вітчизняної війни», «Судовий процес у Нюрнберзі» 

тощо. 

Дещо рідше теми мали природничу спрямованість – «Про походження життя 

на Землі», «Чи буде кінець світу?», «Про атомну енергію» – або історико-

патріотичну – «Великі російські полководці», «Патріотизм радянської людини» – чи 

морально-психологічну – «Про дружбу і товаришування», «Про любов і дружбу», 

«Про мораль радянської молоді» та інші. Але й ці лекції мали враховувати 

політичну складову і теж завжди відповідали офіційній ідеології та марксистському 

вченню.  

Багатим джерелом для ідейно-політичного виховання молоді вважалися 

біографії «великих вождів» та «геніальних вчителів» пролетаріату і керівників 

радянської держави – В. І. Леніна та Й. В. Сталіна. Вивчення прикрашеної офіційної 

версії їх життя було як засобом встановлення високоморального ідеалу й прикладу 

до наслідування для підлітків на їх життєвому шляху, так водночас і знаряддям 

підтримки культу особи у суспільстві. 

 Аналогічно велике значення для систематичної ідеологічної обробки молоді 

надавалося вивченню історії більшовицької партії та здобутків її революційної 

боротьби, через призму яких, зрештою, знову розглядалася діяльність все тих же 

комуністичних лідерів. Як важливий матеріал для політичного виховання також 

рекомендувалися дані планів ІV п’ятирічки та показники їх виконання. 

Трудрезервники мали перейнятися почуттям радянського патріотизму і прагненням 
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особистої участі в якнайскорішому завершенні повоєнного відновлення економіки 

та реалізації розпропагованої побудови комунізму у недалекому майбутньому. 

Відповідно у навчальних закладах за директивами з центру створювалися 

гуртки позаурочного політичного виховання, кожен з яких спеціалізувався на 

вивченні власного тематичного напряму, а саме: біографій В. І. Леніна та 

Й. В. Сталіна; чергового п’ятирічного плану розвитку народного господарства; 

Конституції СРСР; статуту ВЛКСМ.    

Кожен такий гурток мав збиратися за встановленим графіком. Керівництво 

ним покладалося на викладача політичного виховання або помічника директора з 

культурно-масової роботи (заступника з політичної частини). На засіданнях гуртків 

виголошувалися доповіді та відбувалися обговорення питань з відповідної тематики. 

Щоб покращити показники своїх навчальних закладів, адміністрація до таких 

гуртків записувала якомога більшу кількість учнів, хоча в реальності, як правило, 

така популярність серед учнів цього способу проведення часу після занять була 

фікцією, членство – простою формальністю, а зібрання гуртків відбувалися 

нерегулярно. 

Одним з видів масових заходів у школах та училищах системи ДТР були 

зустрічі з ударниками-стахановцями, досвідченими кадровими робітниками базових 

підприємств, кращими випускниками навчальних закладів минулих років, 

офіцерами Червоної армії, героями Великої Вітчизняної війни та іншими гостями, 

які мали беззаперечний авторитет для молоді. Запрошені персони урочисто 

виступали перед учнями, дарили закладу і отримували у відповідь символічні 

подарунки, а також спілкувалися з підлітками у неофіційній обстановці та 

відповідали на їх питання. Такі заходи відігравали велике значення не тільки для 

виховання шаблонного радянського патріотизму і пролетарської свідомості, але й 

прищеплення любові до своєї майбутньої професії, ставали доброю нагодою 

перейняти життєвий досвід старшого покоління від осіб, які в тих реаліях вважалися 

визначними.  

Деякі такі зустрічі набували широкого резонансу. Наприклад, у 1945 р. гостем 

Київського РУ № 2 був двічі Герой Радянського Союзу С. А. Ковпак, який 
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розповідав про створення свого партизанського з’єднання та його боротьбу проти 

німецьких окупантів [5, арк. 37–42]. Аналогічно в 1948 р. з Москви до 

Путивльського СпецРУ № 44 у гості приїздив колишній партизанський командир, а 

згодом відомий поет і громадський діяч П. М. Воронько [135, с. 4]. 

Значної уваги в установах системи трудових резервах приділялося 

відзначенню державних  свят і річниць вагомих подій: День Червоної армії і флоту 

(з 1949 р. свято мало назву «День Радянської армії і Військово-морського флоту»), 

Міжнародний жіночий день (у закладах з жіночим учнівським контингентом), День 

Перемоги, річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції, дні народження 

В. І. Леніна та Й. В. Сталіна тощо. 

Крім урочистих лінійок та офіційних промов керівників закладів та почесних 

гостей святкування зазвичай передбачало також концертні виступи, а часто й 

покращене меню у їдальні. Під час святкових парадів і демонстрацій у містах 

трудрезервники, як правило, шикувалися і йшли окремою колоною, про що 

знаходимо відомості у репортажах на сторінках тогочасної преси [156, с. 6].    

Безпосереднім професійним святом системи державних трудових резервів був 

день річниці їхнього заснування – 2 жовтня. Його почали називати «День 

Ремісника». Наказом Міністра трудових резервів встановлювалося, що в цей день у 

кожному закладі належало проводити святкові збори учнів з доповідями директорів, 

керівників управлінь, радянських та партійних організацій про історію мережі 

трудових резервів і традиції училищ та шкіл ФЗН, влаштовуватися спортивно-

фізкультурні свята та огляди художньої самодіяльності [173, арк. 138–140].  

У 1945 р. під час урочистостей з нагоди п’ятої річниці системи ДТР від імені 

трудрезервників України було написано колективного листа «найближчому другу 

радянської молоді товаришу Сталіну», в якому учні зобов’язувалися «не зганьбити 

честі свого училища чи школи, свято берегти традиції героїчного робітничого класу, 

відмінно оволодіти своєю професією, … перевиконувати виробничі норми» [5, 

арк. 40–41]. Про масштаб кампанії зі збору підписів під листом говорить той факт, 

що внаслідок її проведення, це звернення підписали майже 143 тис. осіб, з яких 

понад 59 тис. учнів та 65 тис. випускників установ системи трудових резервів, а 
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також декілька тисяч працівників цих закладів [5, арк. 40–41]. На початку жовтня 

того ж року вказаного листа було опубліковано у пресі [147, с. 2]. 

Зазначимо також, що з власної ініціативи часто в навчальних установах 

відзначалися професійні свята відповідних галузей (наприклад вугільної, 

металургійної, будівельної), для яких готувалися молоді кадри. 

Агітколективи шкіл та училищ системи ДТР широко залучалися під час 

підготовки до перших повоєнних виборів. Їхня діяльність у навчальних закладах та 

поза ними у містах та навколишніх селах ставала частиною загальнодержавної 

пропагандистської кампанії зі створення у населення ілюзії народовладдя та 

формування піднесеної атмосфери навколо цих подій [157, с. 3]. 

У навчальних закладах діяли комсомольські організації, до яких належала 

значна частина учнівського контингенту та молоді працівники школи. Однією з 

найпомітніших ініціатив, якою займався комсомол, було проведення соціалістичних 

змагань на кращу навчальну та виробничу успішність. Вони одночасно проводилися 

на кількох рівнях: між окремими учнями, між навчальними групами, між 

навчальними закладами одного типу, а також між сусідніми обласними 

управліннями трудових резервів. 

У рамках змагань мобілізована молодь і персонал приймали колективні та 

індивідуальні соціалістичні зобов’язання, які передбачали не тільки виконання, а й 

перевищення встановлених планових норм разом з низкою додаткових завдань 

суспільно корисного і виховного характеру. Наприклад, у 1949/1950 навчальному 

році Ровненське РУ № 1, викликаючи «помірятися силами» аналогічне 

Житомирське РУ № 5, підписало соцдоговір. За цим договором Ровненське РУ № 1 

зобов’язувалося випустити у 1950 р. своїх учнів за кваліфікаційними розрядами, не 

нижчими за встановлені урядом, виконати річний план з виробничої роботи на 

105 %, охопити гуртковою діяльністю 85 % усього контингенту. Детально 

розписувалися наміри значно покращити матеріальну базу свого училища шляхом 

будівництва нових приміщень та залучення додаткового обладнання і літератури. 

Крім того, учні ще й мали посадити кілька десятків дерев [85, арк. 1–2 зв.]. 
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Крім юнацького ентузіазму, що був викликаний агітацією та штучним 

ажіотажем навколо цих змагань, зацікавленість до них підтримувалася і 

матеріально. Наприклад, для переможців були передбачені премії, цінні подарунки 

та путівки до будинків відпочинку чи санаторіїв.  

Надзвичайно важливе значення у закладах системи ДТР мало виховання 

культури поведінки у мобілізованої молоді, що розглядалося як боротьба з 

«дрібнобуржуазною розбещеністю, розхлябаністю у побуті, на виробництві, у 

громадських місцях і на вулиці» [175, с. 14]. Перед педагогічним персоналом 

ставилося завдання звільнити юнаків від «пережитків капіталізму в свідомості», які 

набувалися вдома у сім’ї, та навчити їх правил «соціалістичного співжиття» [175, 

с. 14–15]. 

Втім, ідеологи соціалістичного колективного виховання замовчували, що в 

реальності недисциплінованість, схильність до правопорушень, неохайність і 

недотримання норм гігієни у підлітків були наслідком не їх класового походження 

чи хибності традиційної моделі виховання, яка зберігалася в багатьох сім’ях 

(особливо селянських), а породжувалися нужденністю, бездоглядністю, сирітством і 

нестачею батьківського піклування внаслідок трагічних подій 1930–1940-х рр. в 

Україні. 

Сучасні дослідники історії вітчизняної професійно-технічної освіти 

підкреслюють, що для закладів системи трудових резервів характерним було 

використання авторитарної педагогіки, культу сили і напіввоєнних принципів, форм 

та методів виховання [275, с. 87]. 

Правилами внутрішнього розпорядку і поведінки учнів ремісничих, 

залізничних училищ та шкіл ФЗН, затверджені Міністерством трудових резервів, 

вимагалося, щоб кожен трудрезервник мав бадьорий, підтягнутий вигляд, завжди 

був охайним і акуратним, одягненим по формі та ввічливо поводив себе. Зокрема 

вимагалося, що при наближені керівника учень мав встати й не сідати, поки 

керівник не пройде повз або не дасть дозволу сісти. При зверненні керівника учень 

повинен був прийняти положення «струнко». У разі необхідності пройти поперед 

керівника учень мав спитати у нього дозволу на це словами «Дозвольте пройти 
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вперед». Під час виробничого навчання при наближенні майстра учень не припиняв 

працювати. Однак вихованець у разі безпосереднього звернення до нього мав 

відразу припинити роботу та повернутися лицем до наставника. Коли викладач 

входив до аудиторії, учні мали встати, відповісти на його привітання і сісти лише за 

його дозволом. При виході керівника з приміщення група теж мала вставати. Після 

закінчення заняття учні виходили з аудиторії виключно після дозволу викладача 

[173, с. 71]. 

Пересування групи учнів мало обов’язково відбуватися строєм під 

керівництвом представника педагогічного персоналу закладу або старости. 

Виходити зі строю без дозволу ведучого заборонялося. У громадських місцях і 

транспорті вихованці училищ та шкіл ДТР зобов’язані були поступатися своїми 

місцями жінкам, інвалідам, хворим і літнім людям [173, с. 72]. 

Крім загальноприйнятих для молоді заборон вживати спиртні напої, грати в 

азартні ігри та використовувати непристойні слова трудрезервникам категорично 

заборонялося з’являтися на людях одягненими не по формі, тримати руки у кишенях 

і сидіти у присутності керівників без їхнього дозволу. Що стосується паління 

тютюну, то воно дозволялося лише для осіб, які досягли 18 років, і лише у 

спеціально відведених місцях [173, с. 72]. Іноді у гуртожитках, якщо це дозволяли їх 

розміри, навіть влаштовувалися окремі кімнати для паління [109, арк. 1 зв.].  

Учням, що проживали у гуртожитку могли надаватися відпустки на один день 

у неділю чи на свята, а для відвідування батьків чи родичів їм навіть дозволялося 

залишати навчальний заклад ввечері в суботу чи напередодні свята. Водночас 

відпустки для поїздки на далекі відстані без супроводжуючого персоналу та 

наявності літерів чи проїзних квитків заборонялися. Для учнів училищ влітку 

існували канікули, які теж формально розглядалися як відпустка [173, с. 76]. 

Відпустка могла надаватися виключно директором або відповідальним 

черговим школи чи училища. Вона оформлювалася звільнювальним документом 

встановленого зразка із зазначенням інформації про учня, умов перебування поза 

закладом і точного часу повернення. Учні, яким було дозволено покинути місце 

навчання, зобов’язані були з’явитися одягненими по формі до чергового 
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адміністративно-педагогічного працівника і отримати дозвіл на вихід. При 

поверненні з відпустки учень мав доповісти про прибуття черговому по 

навчальному закладу і вручити йому свій відпускний білет. Черговий оглядав 

прибулого учня і робив відмітку про його повернення у журналі [173, с. 76–77].     

Окремим наказом ГУТР встановлювалася можливість відпусток для 

малолітніх вихованців спеціальних училищ у період канікул. Директори СпецРУ 

мали надавати такі відпустки тривалістю від 15 до 25 днів для поїздки до батьків 

(якщо хтось з них був живий) чи осіб, що їх заміняли, а також до інших родичів. 

Тривалість відпустки для кожного учня визначалася залежно від його успішності у 

навчанні та дисципліни. За встановленою процедурою їхати із спецучилища 

дозволялося лише в межах своєї області. Якщо рідні малого трудрезервника не мали 

змоги особисто забрати його, то у дорозі передбачався супровід дитини 

представником навчального закладу. Відпускникам видавалися на руки необхідні 

документи. Вони забезпечувалися літерами на безплатний проїзд залізницею в 

обидві сторони та продуктами харчування на час дороги до місця призначення [122, 

арк. 48]. Водночас, жодної мови не велося про гарантування трудрезервникам їхніх 

пайків під час перебування у приймаючої сторони, що автоматично відбивало 

бажання до тривалих гостин.   

Перед відпусткою і після повернення з неї вихованці СпецРУ проходили 

медичний огляд і зважування. Рідних учнів офіційно попереджували про заборону 

залучати їх до фізично важких робіт на канікулах та про необхідність вчасного 

повернення до навчального закладу [122, арк. 48–48зв.]. 

З виховною метою за добру успішність та відмінну поведінку для вихованців 

була передбачена низка заохочень:  

- оголошення подяки в усній формі перед строєм учнів або письмово наказом 

директора; 

- грошова премія; 

- нагородження похвальною грамотою училища (школи) по закінченні 

навчального року; 

- нагородження почесною грамотою Міністерства трудових резервів; 
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- нагородження нагрудним значком «Відмінник державних трудових резервів» 

[173, с. 73]. 

Роль «батога» під час виховного процесу відігравали дисциплінарні стягнення, 

що застосовувалися до порушників встановлених правил поведінки. Серед цих 

покарань були: 

- зауваження перед строєм навчальної групи; 

- позбавлення права на відпустку у вихідні та святкові дні; 

- догана у наказі по навчальному закладу; 

- сувора догана у  наказі по навчальному закладу; 

- попередження про виключення з училища чи школи; 

- виключення з навчального закладу [173, с. 73]. 

Систематичне і грубе порушення дисципліни, що призвело до виключення, 

розглядалося як кримінальний злочин на рівні з самовільним залишенням навчання і 

каралося за вироком суду ув’язненням на термін до одного року [170, с. 105].       

З метою вплинути на порушників поведінки і недобросовісних учнів, 

покращити дисципліну та успішність навчально-виробничої діяльності широко 

використовувалися сатиричні стінні газети, де розміщувалися жарти, карикатури і 

шаржі, присвячені негативним сторонам життя школи чи училища. Часто такі 

видання за аналогією з найбільш відомим у ті часи всесоюзним журналом відповідної 

тематики отримували назву «Крокодил». Водночас у Західній Україні їм давали 

заголовок «Перець», беручи за зразок україномовне сатиричне видання [61, арк. 3, 5]. 

Зазвичай стінні газети учні випускали з великим ентузіазмом та практично у 

кожному закладі системи ДТР. Про популярність саме учнівських сатиричних газет 

говорить той факт, що їх кількість була значно більшою, ніж аналогічних видань 

ідейно-політичного характеру серйозного змісту. Так, протягом 1945 р. були 

випущені всього близько 4,9 тис. звичайних газет, а сатиричних «крокодилів» і 

«перців» – 6,5 тис. Також на додачу вийшли ще кілька десятків тисяч коротких 

повідомлень-«блискавок» і «бойових листків» окремих груп [5, арк. 41–42]. 

Зрештою, перебування в установах системи трудових резервах крім навчання, 

праці і муштри часто гарантувало й цікаве дозвілля. При навчальних закладах 
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створювалися бібліотеки або читальні при клубах і червоних куточках. Постачання 

літератури до бібліотек та читалень планово забезпечувалося через 

книготорговельні організації на рівні з бібліотечною мережею Комітету культурно-

освітніх установ при Раді Міністрів УРСР. На навчально-методичних радах при 

директорах навчальних закладів штатні бібліотекарі мали систематично виступати з 

доповідями щодо роботи з пропаганди книжки. Щорічно у планах роботи 

навчальних закладів передбачалося проведення «тижнів книжки» [173, с. 141]. 

Щоб творчу самодіяльність учнів спрямувати на більш міцне та глибоке 

засвоєння ними знань, в училищах і школах ФЗН організовувалися технічні гуртки і 

обладнувалися кімнати юного техніка-винахідника. Водночас таке проведення 

дозвілля було доцільним з точки зору матеріального благоустрою. Так, гуртки 

радіотехнічного спрямування отримували конкретні практичні завдання власними 

силами радіофікувати свої начальні заклади або підшефні установи та організації 

(дитбудинки, колгоспи). 

Контроль за роботою технічних гуртків покладався на заступників директорів 

з навчальної частини або старших майстрів шкіл та училищ трудових резервів. Ці ж 

працівники відповідали за ведення так званої «технічної пропаганди», яка 

передбачала широку популяризацію досягнень вітчизняної техніки і промисловості 

шляхом проведення лекцій, бесід, учнівських конференцій і організації виставок 

найкращих зразків продукції, виробленої трудрезервниками, їх майстрами і 

робітниками базових підприємств [173, арк. 141]. 

Як правило, гордістю кожного закладу трудових резервів була його художня 

самодіяльність. Молодь, яка потребувала розваги та творчого самовираження, 

створювала різноманітні оркестри і хори, а частина учнів займалася декламацією та 

драматичним мистецтвом. Вони постійно давали концерти у клубах, на базових 

підприємствах, у місцевих госпіталях, навколишніх колгоспах та на пунктах збору 

призовників, яких відправляли до шкіл ФЗН Донбасу [41, арк. 9–10, 115–116]. Під 

час мобілізаційних кампаній учасники художньої самодіяльності їздили у складі 

агітбригад різними населеними пунктами, демонструючи свої здібності та 

закликаючи підлітків вступати до закладів трудових резервів. Часом цих артистів-
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аматорів з концертними програмами запрошували виступати на радіо, і вони ставали 

справжніми знаменитостями у своєму місті [105, арк. 4; 106, арк. 6 зв.]. 

Після Другої світової війни у великих містах будувалися власні відомчі 

будинки культури обласних управлінь трудових резервів [40, арк. 2–3; 69, арк. 1]. 

Часто в них не тільки діяли учнівські художні колективи, але й проводилися огляди 

самодіяльності усіх навчальних закладів регіону. Наприклад, трудрезервники 

Одещини у своєму будинку культури щороку мали такі фестивалі-конкурси у 

червні-липні [69, арк. 11–12; 70, арк. 7–8]. 

Кілька разів на місяць учням організовували культпоходи у кіно, театр чи 

музей. Силами місцевих управлінь кінофікації в кожній області організовувалася 

робота пересувних кіноустановок для обслуговування учнів училищ та шкіл. Також 

відповідно до вказівок Міністерства кінематографії у міських кінотеатрах не рідше 

одного разу на тиждень проводилися спеціальні кіносеанси для трудрезервників за 

пільговими квитками за дитячими розцінками. 

У жовтні 1945 р. у Харкові для учнів шкіл ФЗН та училищ було організовано і 

проведено кінофестиваль на тему «Комсомол і молодь у бою і праці». Протягом 8 

днів у кінотеатрі імені Дзержинського демонструвалися фільми на героїчну 

тематику, серед яких були тогочасні шедеври «Велике життя», «Олександр 

Невський», «О шостій годині вечора після війни» та інші [138, с. 3; 153, с. 4]. Перед 

кіносеансами у фойє для молоді читалися лекції, виступали колективи художньої 

самодіяльності, постійно діяли виставки стінгазет та виробів, що  виготовлялися 

самими  учнями. Учасників війни та передовиків виробництва запрошували на 

зустрічі з молоддю до кінотеатру. За офіційними підрахунками, загалом захід 

відвідали 15 тис. осіб [5, арк. 43]. 

Для сприяння фізкультурно-спортивній діяльності у школах та училищах 

системи ДТР у 1943 р. спеціально було створено Добровільне спортивне товариство 

«Трудові резерви», осередки якого були організовані  практично у кожному 

навчальному закладі. Під егідою цього спортивного товариства у школах та 

училищах діяли секції з багатьох видів спорту. Найбільш популярними були ігрові 

види (футбол, волейбол), легка атлетика, а також лижний і стрілецький спорт. Для 
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організації тренувань облаштовувалися власні спеціальні приміщення і майданчики. 

Також за домовленістю з профспілками використовували їхні спортивні зали, 

стадіони, водні й лижні станції та інші спортивні об’єкти у містах [173, с. 140–142].  

Вихованці навчальних закладів регулярно брали участь у змаганнях як серед 

членів свого спортивного товариства, так і на першостях різних рівнів – від міських 

та районних до всесоюзних. Заняття спортом у вільний час допомагали молодим 

людям добре підготуватися до здачі норм фізкультурного комплексу «Готовий до 

праці й оборони СРСР». Для посилення мілітарної складової виховання 

трудрезервників при школах ФЗН і училищах діяли гуртки, що навчали хлопців та 

дівчат різним військовим спеціальностям (снайпера, кулеметника, мінометника 

тощо). Навіть після заміни військової підготовки фізичним вихованням ці гуртки ще 

кілька років продовжували свою діяльність [244, с. 72].   

Величезне значення надавалося стройовій підготовці, яка вважалася важливим 

засобом поліпшення дисципліни та порядку в учнівських колективах. З вересня 

1944 р. було запроваджено проведення щомісячних стройових оглядів учнів 

директорами навчальних закладів та щоквартальних – начальниками обласних 

управлінь. Часто разом з цими заходами відбувалися ще й конкурси військової пісні. 

У Києві такі перші загальноміські стройові огляди усього особового складу 

вихованців установ ДТР були організовані на початку 1945 р. [2, арк. 7–8, 56]. 

Проте дозвілля, навіть і найкращим чином організоване, все одно не могло 

замінити для юних хлопців та дівчат їхніх батьків і власного дому. За відсутності 

психологічної підтримки від рідних і близьких внаслідок їхньої віддаленості 

випробування трудовими резервами для декого з підлітків часом ставали 

непосильними. Інколи серед учнівського контингенту неблагополучних закладів 

траплялися навіть випадки суїцидів [24, арк. 25; 68, арк. 1]. 

У тій ситуації пережити усі непрості негаразди частині молоді допомагала 

релігійна віра. Попри активну атеїстичну пропаганду не всі вихованці закладів ДТР  

ставали «безбожниками». Потайки деякі учні носили хрестики, молилися, 

самовільно відлучалися, щоб відвідати церкву. 
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У 1949 р. було виявлено, що частина учнів школи ФЗН № 41 

Дніпропетровської області переписувала релігійні молитви [25, арк. 142]. В одному 

із зібраних усних свідчень старих людей є згадка про постійне носіння при собі «за 

пазухою» такої молитви трудрезервником після його повернення додому з Донбасу 

[165, с. 155]. Наприкінці 1940-х рр. скандальна (як для того часу) подія сталася у 

зразковому СпецРУ № 17 (Ворошиловградська область) – учениця-комсомолка 

прийняла хрещення. Це відразу пояснили недостатньою кількістю лекцій на 

науково-природничу тематику у навчальному закладі [9, арк. 4]. 

Та у повоєнний час деякі посадовці системи ДТР більше бажали зберегти 

учнів у доброму внутрішньому стані та позитивному настрої, ніж боротися з вірою в 

Бога. Так, у 1948 р. начальник Краснолуцького міськуправління трудових резервів, 

щоб припинити самовільні відвідування храму учнями, встановив організований 

порядок походу на церковну службу. У неділю бажаючі особи дисципліновано 

шикувалися та йшли до церкви строєм на чолі з майстром. Згодом за такий підхід до 

виховної роботи зазначений посадовець зазнав нищівної критики з боку ЦК ЛКСМУ 

у спеціальній доповіді, присвяченій політичному вихованню трудрезервників [9, 

арк. 4].  

Зауважимо, що особливо гостро релігійне питання стосувалося молоді з 

регіонів, які були нещодавно приєднані Радянським Союзом (зокрема областей 

Західної України і Молдавії). У цих місцевостях підлітки встигли вирости у 

віруючих християнських сім’ях.  

Існують також відомості про неофіційне, самостійно організоване дозвілля 

учнів. Таке неформальне проведення вільного часу часто поєднувалося з 

порушеннями внутрішнього розпорядку. З одного боку, воно часом набувало 

суспільно-небезпечних форм (пияцтво, хуліганство, бійки). З іншого боку, 

самостійні розваги молоді могли мати й соціально-адекватні форми. Часом сільські 

хлопці та дівчата, потрапивши до міста, за старим звичаєм збиралися на традиційні 

«посиденьки», де спілкувалися, жартували, співали. Втім такі, за висловом одного з 

очільників системи трудрезервів Донбасу, «відсталі сільські вечірки» вважалися 
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загрозою для комсомольського виховання. Тому вечорниці заборонялися, а учням 

пропонували відвідувати клуби  і червоні куточки [24, арк. 26; 46, арк. 6–9].   

Отже, організація позанавчального життя молоді в установах системи 

трудових резервів ґрунтувалася на напіввоєнних принципах виховання. Заходи з 

проведення учнівського дозвілля обов’язково повинні були мати ідеологічну і 

патріотичну спрямованість та сприяти ствердженню мілітарного духу у закладах.    

*** 

Таким чином, процес підготовки у закладах ДТР включав теоретичне і 

виробниче навчання, а також заняття з політичного виховання і військової 

підготовки (фізкультури). Більшість навчального часу відводилася набуттю 

практичних навичок шляхом виробничої діяльності. Особливо мінімізовано 

теоретичну складову було у школах ФЗН. Поступово у системі ДТР відбувався 

перехід від найпростіших форм підготовки робітничих кадрів до повноцінного 

навчального процесу і надання високої кваліфікації випускникам.   

Позанавчальна робота і організоване дозвілля учнів у навчальних установах 

трудових резервів передовсім спрямовувалася на додаткове політико-ідеологічне та 

військово-фізичне виховання мобілізованої молоді з використанням принципів 

авторитарної педагогіки. Робочий день трудрезервників був жорстко 

регламентованим. Для підтримання доброї навчальної успішності, суспільної 

активності та суворої дисципліни застосовувалася низка моральних та матеріальних 

заохочень, а також стягнень і покарань, включно з кримінальною відповідальністю. 

Неформальні, самостійно організовані розваги, незважаючи на їх характер, а також 

відвідування церкви керівництво системи ДТР вважало шкідливими, забороняло й 

боролося з ними. 
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РОЗДІЛ 5 

ПОВСЯКДЕННИЙ ПОБУТ ТРУДРЕЗЕРВНИКІВ 

 

5.1. Продовольче забезпечення та організація харчування учнів 

З 1940 по 1956 рр. навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних 

закладах, а також у старших класах (з 8-го) середньої школи було платним. 

Більшість людей, що після Другої світової війни жили у жахливих нестатках, 

матеріально були просто неспроможні дати якісну освіту своїм дітям. В той же час 

«трудрезервників» держава не тільки навчала безкоштовно, але і брала на повне 

утримання. Законодавчо було закріплено, що мобілізована до системи ДТР молодь 

мала безкоштовно забезпечуватися харчуванням, одягом і житлом [166, с. 372]. Саме 

цей фактор в умовах хронічних злиднів ставав вирішальним для багатьох підлітків, 

які пішли навчатися до закладів трудових резервів добровільно. 

Колишній вихованець Люботинського залізничного училища № 2 Василь 

Гаврик на питання, чи траплялися в їхньому закладі втечі учнів, з подивом 

відповідав: «Ні, не було… Куди ж йому тікать, єслі дома їсти нічого, а тут годують, 

пожалуста тобі?». Респондент проходив навчання у ЗУ під час голоду 1946–1947 рр. 

Яскравим спогадом, до якого цей літній чоловік неодноразово повертається під час 

розповіді про свою юність, був випадок, коли адміністрація зібрала батьків учнів, 

щоб показати умови життя і навчання в училищі. Тоді ж було влаштовано спільний 

обід для хлопців та їх рідних, де матері плакали від радості за своїх синів, які змогли 

уникнути голоду [140, с. 135]. 

Згадаємо також і біографію відомого українського письменника 

Григора Тютюнника, який після закінчення 5 класів школи у 1946 р. записався до 

Зіньківського РУ № 7 добровольцем. Пізніше у своїх спогадах він пояснював, що  та 

«добра воля» складалася з бажання їсти і отримати «якусь одежину». До того ж 

своїм хлібом, який Григір носив з училища додому «по шматочку, глевкому і 

сплюснутому в кишені, як порожній гаманець», він ще ділився з матір’ю, чим 

врятував від голоду й її [266, с. 142]. 
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Ту молодь, яку не вдавалося залучити до закладів трудових резервів 

добровільно і довелося призивати примусово, державне забезпечення теж надійно 

прив’язувало до місця навчання. Втім, якщо учні в закладі не отримували 

достатнього рівня харчування і матеріально-побутових умов, то для них будь-яке 

бажання і доцільність перебування там швидко зникали. 

Оскільки абсолютна більшість мобілізованих підлітків аж ніяк не були 

розбалувані вдома калорійною і доброю їжею, то норми харчування у школах та 

училищах системи ДТР сприймалися ними як справді розкішні. Хоча сьогодні для 

нас той раціон  виглядає доволі малим. У 1943–1945 рр. для учнів шкіл ФЗН і 

училищ діяли наступні місячні норми видачі продовольчих товарів: картопля – 

12 кг; овочі – 9 кг; м'ясо-риба – 2,3 кг; крупа-макарони – 1,4 кг; жири – 750 г; цукор-

кондитерські вироби – 600 г; борошно для приготування страв – 300 г; сир – 150 г; 

чай – 30 г; яйця – 6 шт. До 1945 р. хліб – стратегічний продукт харчування – учням 

видавався за нормами постачання робітників підприємства, на виробничій базі якого 

відкривався навчальний заклад [254, с. 221].  

Порівняємо з тим, що в цей час могла придбати решта населення. У країні до 

грудня 1947 р. діяла карткова система. Щоденна норма хліба для робітників 

становила 400–800 грам залежно від виду виробництва (лише для гірняків, які 

працювали під землею, – 1 кг), для службовців – всього 300–400 грам, а для 

непрацюючих дорослих і дітей – взагалі 200–300 грам. Крім хліба на картки за 

пайковими цінами можна було купити не більше 2 кг м’яса або риби, 1,2 кг крупи 

або макаронів і 400 грам жирів [203, с. 200]. Тобто державний продуктовий розподіл 

передбачав, що підлітки в училищах та школах ФЗН мали безкоштовно харчуватися 

ситніше, ніж за гроші більшість людей поза системою ДТР. Ця ситуація була 

створена спеціально як засіб для приваблення молоді на навчання.        

Постановою РНК СРСР від 21 вересня 1945 р. всім учням трудрезервів вже 

гарантувалося 700 грам хліба на добу, що у більшості випадків означало зростання 

пайків. Також вказаною постановою їм були суттєво збільшені місячні норми 

забезпечення за деякими видами продуктів, а саме: крупа-макарони – до 2,5 кг; 
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цукор – до 1,2 кг; борошно для приготування страв – до 1,5 кг. До того ж віднині 

учні мали отримувати до 3 кг молочнокислих продуктів на місяць [5, арк. 72].  

Для вихованців спеціальних ремісничих училищ від самого початку їх 

створення у 1943 р. було встановлено покращене харчування. По-перше, норми 

забезпечення їжею для них у порівнянні зі звичайними трудрезервниками були 

збільшені за різними категоріями від 15–20 % (картопля, овочі, м’ясо-риба) до 200–

300 % (цукор, крупи-макарони, жири). По-друге, значно розширювався асортимент 

харчів. Наприклад, у документах тих часів конкретно вказується про гарантування 

кожному учневі СпецРУ в середньому на добу 55 грам м’яса, 30 грам м’ясних 

субпродуктів, 20 грам риби і 10 грам оселедця. Для контингенту закладів інших 

типів просто вказувався пункт «м’ясо-риба» без уточнень, що у результаті часто 

призводило до одноманітності і неповноцінності раціону. «Жири» у спеціальних 

училищах окремо нормувалися 13 грамами тваринного масла, 15 грамами рослинної 

олії і 25 грамами свинячого сала на особу щоденно. Тут навіть запроваджувалася 

видача хліба двох видів: житнього та пшеничного (відповідно 400 і 300 грам 

кожному учневі на добу). По-третє, ці навчальні заклади для сиріт мали отримувати 

деякі продукти, взагалі не передбачені нормами простих шкіл та училищ системи 

ДТР: молоко, картопляний крохмаль, сухофрукти чи ягоди [120, арк. 4]. 

Але зауважимо, що реальний раціон трудрезервників, як правило, сильно 

відрізнявся від того, що був записаний у постановах. Отоварювання фондів, 

призначених для харчування учнівського контингенту, проводилося з перебоями, 

затримками або взагалі не відбувалося через відсутність необхідних товарів на 

продовольчих базах чи нестачу транспорту для їх доставки.  

Так, вкрай складною була ситуація з постачанням сухофруктів, яєць, молока і 

молочнокислих продуктів. Проведені у 1944 р. перевірки закладів трудових резервів 

УРСР показали повну відсутність цих харчів у всіх їдальнях [3, арк. 34зв.]. У 1945 р. 

отоварювання молочнокислих продуктів відбувалося на рівні 14 % від встановлених 

норм, а яєць – 71% (підраховано за [5, арк. 73–74]). Протягом 1947 р. план 

постачання молочнокислих продуктів для учнів виконано на 44 %, яєць – на 45 % [6, 
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арк. 71]. У наступні роки проблеми з отриманням цих видів провізії залишалися і 

надалі. 

Середні показники забезпечення іншими харчами, які наведені у звітах 

керівництва системи ДТР, свідчать про майже повне отоварювання виділених 

фондів та навіть видачу певних продуктів (картоплі, овочів, круп і макаронів) зі 

значним перевищенням плану. Такі середні по республіці показники дуже зручно 

приховували неефективність організації і, як наслідок, нерівномірність розподілу 

продовольства. Дійсно, часто навчальним закладам деяких областей харчі 

виділялися у надлишку. Та водночас в інших регіонах України їх не вистачало, і 

учням там доводилось вчитися і працювати надголодь. Наприклад, загалом за 

1947 р. Сталінська область для трудрезервників отримала понаднормово 10,1 т м’яса 

і риби, 3,9 т жирів, 27 т круп і макаронів та 4,4 т цукру, а Харківська – 6 т м’яса і 

риби, 1 т цукру, 74,8 т картоплі. І зовсім не так було на сусідній Полтавщині, де учні 

недоотримали 3,4 т м’яса і риби, майже 1 т жирів, 2,7 т цукру, 10,4 т круп і 

макаронів, 10,7 т борошна, 204,3 т картоплі та 174,8 т овочів. На Дніпропетровщині 

була аналогічна ситуація: не видано закладам системи ДТР 1,4 т цукру, 1,2 т 

борошна, 37,6 т картоплі, 10,8 т овочів, а також кілька центнерів м’яса, риби і жирів 

[6, арк. 71–72]. 

Крім кількості харчів важлива й їхня якість. Отоварювання продовольчих 

фондів для закладів системи ДТР у відбудовчий період мало певні особливості. 

Здебільшого видавалися продукти найнижчого ґатунку. Так, деякий час на 

Херсонщині категорія «м’ясо-риба» повністю покривалася лише дешевою тюлькою 

[3, арк. 34 зв.]. Постійно траплялися випадки постачання прострочених і зіпсованих 

товарів. Картопля й овочі могли бути мерзлими, старими або гнилими [6, арк. 73].  

Розповсюджене явище тих часів – заміни харчів. Оскільки продуктові бази на 

місцях часто не мали всього необхідного асортименту, то Головне управління 

трудових резервів при РНК СРСР дозволило замінювати до 25 % продуктів одного 

виду іншими. Насправді, це положення постійно порушувалося і часом замінники 

використовувалися на всі 80–90 % [3, арк. 34 зв.; 5, арк. 71]. Як правило, у рахунок 

встановлених нормами харчів видавали менш цінні. Так, поширеним було замість 
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м’яса і риби видавати яєчний порошок, меланж і сухий сир, замість жирів – 

молочний порошок, замість круп і макаронів – картоплю і борошно тощо [5, 

арк. 72]. Зрозуміло, що це призводило до зниження смакових і поживних якостей 

страв у їдальнях.  

Траплялися і випадки використання дорогих замінників. Однак ми маємо 

насторожено відноситися до таких ситуацій, адже ніхто не наважився б «від доброї 

душі» замінювати цукор на шоколад, а м’ясо і рибу на делікатесні ковбаси і 

консерви. Це неминуче призводило до значного здороження раціону учнів і 

надлишкових витрат коштів установ системи ДТР. Але таке могло відбуватися 

внаслідок змови адміністрацій навчальних закладів з директорами організацій-

постачальників, які хотіли позбутися дорогих, але залежаних товарів. Про 

постачання саме таких продуктів робило свого часу зауваження Сталінське 

облуправління трудових резервів [36, арк. 51].  

Маємо підстави припустити й інший варіант подій – дорогі замінники за 

документами відправлялися в учнівські їдальні, а насправді потрапляли на стіл 

начальству та/або на чорний ринок. Наприклад, у 1948 р. внаслідок махінацій 

дирекції Острозького РУ № 1 середньорічна вартість раціону учнів порівняно з 

плановою була штучно збільшена з 9,78 крб. до 12,80 крб завдяки закупці більш 

дорожчих продуктів. При чому придбали на 3137 добових учнівських пайків більше, 

ніж їх було реально необхідно. Старший бухгалтер училища усі фінансові операції з 

постачальниками проводив готівкою, для чого постійно тримав на руках кілька 

тисяч карбованців. Перевитрати на харчування склали 80 тис. крб. [82, арк. 18–19, 

58]. Такою і була нехитра корупційна схема сталінської епохи.                   

Учнів обслуговували їдальні двох типів: «закриті» і «відкриті». Їхньою 

важливою відмінністю було те, що «закриті» годували виключно учнівський 

контингент, «відкриті» ж – одночасно і трудрезервників, і працівників базових 

підприємств. У «відкритих» їдальнях не враховувалися окремо пайки учнів та 

робітників. Норми постачання останніх, зазвичай, були відчутно нижчими [6, 

арк. 73]. Тобто підліткам тут доводилося мимоволі ділитися належними їм 

продуктами. Про покращене харчування для них у такій ситуації не було і мови.  
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У 1944 р. 70 % їдалень закладів системи були спільними [3, арк. 34]. 

Поступово учнівські контингенти більшості шкіл ФЗН та училищ переводилися на 

відокремлене харчування. Але навіть наприкінці 1940-х рр. проблема так і 

залишалася невирішеною. Так, на 1948 р. у Сталінській області з найбільш 

потужною мережею закладів трудрезервів УРСР обслуговуванням учнів займалися 

173 «закритих» і 106 «відкритих» їдалень [35, арк. 39], а наступного 1949 р. – 

відповідно 100 і 59 [36, арк. 50]. 

Однією з найбільш прикрих і болючих проблем було розкрадання 

продовольства. Крадіжки могли відбуватися як на стадії постачання продуктів, так і 

вже безпосередньо в їдальнях. У першому випадку до злочинних дій були причетні 

представники адміністрації закладу (директор, його заступники, старший 

бухгалтер). У другому – в основному господарський персонал. 

Влада визнавала існування цієї проблеми. У багатьох областях України по 

кілька осіб, які були причетні до розкрадань, показово віддавали під суд [6, арк. 72]. 

Але зрозуміло, що докорінно ситуацію це змінити не могло. 

Головне управління трудових резервів (згодом Міністерство трудових резервів 

СРСР) постійно вимагало, щоб у кожній школі ФЗН чи училищі впроваджувався 

учнівський контроль на кухні. Щодня чергові учні мали слідкувати за кількістю і 

якістю продуктів, з яких готувалися страви. У випадку невідповідності 

встановленим нормам харчування, вони мали сигналізувати про це дирекції, а також 

до обласного управління ДТР і правоохоронних органів. Щоправда, у персоналу 

навчальних установ у наявності були різні засоби впливу на підлітків: від підкупу до 

залякування. Тому таке чергування великої загрози для крадіїв, як правило, не 

становило. Крім того, часто у закладах такий контроль існував лише на папері або 

взагалі не організовувався. 

Одним з різновидів розкрадань було споживання готових страв, які були 

призначені для учнів. Тобто чергові на кухні дійсно підтверджували закладення у 

котли харчів за усіма нормами, але потім за рахунок зменшення порцій вихованців 

могли добре пообідати співробітники, або навіть сторонні люди. Наприклад, в 

одному РУ на Дніпропетровщині довгий час учнівською їжею постійно харчувався 
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батько директора, який до того ж неофіційно займався на території училища 

пошиттям одягу [12, арк. 41–42]. 

Під час відновлення мережі установ системи трудових резервів у 1943–

 1944 рр. кожен заклад отримував землю для ведення власного підсобного 

господарства. Сільськогосподарська продукція підсобного господарства 

призначалася для понаднормового забезпечення учнівського контингенту і мала 

додатково покращити раціон трудрезервників.  Вона виступала своєрідним 

страхуванням від усіх можливих проблем централізованого постачання 

продовольства і засобом часткового переведення установ на самозабезпечення 

шляхом експлуатації мобілізованої молоді.  

Наприкінці 1944 р. система ДТР в Україні отримала 2,2 тис. га орної землі, що 

становило 256 % від запланованого обсягу [3, арк. 35]. Разом з розростанням мережі 

закладів трудрезервів кількість ріллі у їхньому обробітку постійно збільшувалася і в 

1947 р. становила вже 3,2 тис. га [6, арк. 74]. Найбільші ділянки відводилися під 

збіжжя та картоплю. Також вирощували різні овочеві, бобові, олійні і баштанні 

культури. 

Іноді поряд з рослинництвом у підсобних господарствах займалися і 

розведенням тварин, для утримання яких частину земель доводилося відводити під 

вирощення фуражу. Найбільш популярними були свині, корови і кури. Окрім 

виробництва м’яса, молока і яєць зазначені господарства ще тримали коней та волів, 

що використовувалися з транспортної метою та для обробітку ріллі. У деяких 

областях вдало займалися садівництвом [42, арк. 2] та пасічництвом [3, арк. 35]. 

Так, маємо відомості, що на початку 1946 р. разом в усіх школах ФЗН та 

училищах УРСР у наявності були 59 корів, 95 телят, 342 свині, 130 різних птахів та 

лише 2 вівці і 1 племінний бик [5, арк. 69]. Отже, для забезпечення продуктами 

тваринництва 507 навчальних закладів з учнівським контингентом у 126 тис. осіб [5, 

арк. 1] вказане поголів’я було вкрай малим. 

Також всього тоді заклади системи трудових резервів України у своєму 

розпорядженні мали 297 коней та 15 волів [5, арк. 69]. Але за відсутності власного 

машинно-тракторного парку цієї тяглової сили катастрофічно не вистачало. 
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Адміністрації кожної профтехосвітньої установи доводилося вирішувати, чи 

заставляти учнів перекопувати гектари полів лопатами, чи чекати черги на оранку 

від сусідньої МТС. Наприклад, у 1945 р. Роменська школа ФЗН № 5 свої 5 га землі 

підсобного господарства обробляла вручну [104, арк. 4]. А Путивльське СпецРУ 

№ 44 пішло іншим шляхом і дочекалося техніки з МТС та палива лише наприкінці 

травня. Посіяні зернові не встигли розвитися, тому і врожай зібрали просто 

мізерний [116, арк. 16].      

В умовах післяокупаційної розрухи ідея використання підсобних господарств 

спочатку дійсно сприймалася як позитивна. Та насправді той загальнорадянський 

підхід, за якого кадри використовувалися не за призначенням і до сільгоспробіт 

залучалися усі, від школярів до інженерів, міг бути ефективним лише з точки зору 

ідеологічного виховання, але не економіки. «Реушники» та «фезеошники», 

більшість яких були вихідцями з села, успішно справлялися з польовими роботами. 

Але ж у цей час учні мали під керівництвом своїх майстрів досконало опановувати 

робітничий фах і практикуватися у майстернях, цехах або шахтах. Саме для цього 

вони опинилися в установах системи трудових резервів. А через відволікання від 

навчання їхня професійна кваліфікація знижувалася. 

До того ж для нормального функціонування підсобних господарств був 

необхідним постійний нагляд рільників, конюхів, свинарок тощо. Директорам 

навчальних закладів було дозволено брати у штат 2–3 сільгосппрацівників. Однак 

досвідчених спеціалістів, які розумілися на агрономії та тваринництві, тут 

бракувало, а без них наставало погіршення загального стану підсобних господарств 

[88, арк. 31; 106, арк. 20].  

На початку своєї аграрної діяльності, школи та училища часто не мали 

необхідного реманенту. Його доводилося купляти, а частіше – розгортати 

самостійне кустарне виробництво силами все тих же підлітків під керівництвом 

їхніх наставників. 

Усе вищесказане разом з несприятливими кліматичними умовами перших 

повоєнних років призводило до дуже низької продуктивності. Зокрема, 1947 р. 
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середня врожайність збіжжя у підсобних господарствах впала до 2,52 ц/га, що ледве 

дорівнювало кількості висіяного зерна [6, арк. 74]. 

 Але навіть те продовольство, яке вдавалося тут отримати, у «відкритих» 

їдальнях суттєво покращити харчування не могло. Крім того, воно часто йшло не за 

прямим призначенням. Значна частина врожаю не потрапляла на учнівський стіл, а 

за заниженими цінами продавалася або взагалі безкоштовно передавалася 

співробітникам. Наприклад, у 1946 р. з вирощеної Конотопським ЗУ № 1 картоплі 

на харчування учнівського контингенту пішло трохи більше 20 т, а персоналу 

видано майже 7 т [100, арк. 13]. Зрозуміло, що подібне «розбазарювання» певною 

мірою було виправданим, адже необхідно було підтримати своїх працівників в 

умовах нестачі харчів. Та все одно це робилося за рахунок мобілізованої молоді. 

Більш справедливим було б організовувати видачу співробітникам земельних 

ділянок під індивідуальне городництво, як тоді практикувалося у містах. 

Крім того, на усіх етапах шляху продуктів з поля до столу існувала загроза 

розкрадання. Іноді керівництво навчальних закладів повністю безконтрольно 

розпоряджалося продукцією підсобних господарств. Траплялися справді абсурдні 

випадки, коли директор РУ № 5 Дніпропетровської області продавав м’ясо свиней, 

які були вирощені у господарстві училища, як свою власність. Реалізація робилася 

не тільки на ринку, але й через ОРС до їдальні свого ж навчального закладу. У 

результаті та свинина до учнів доходила, але вже у складі нормованого пайка, а не 

як додача до нього [12, арк. 43]. 

Згодом влада усвідомила, що наявність підсобних господарств в установах 

системи ДТР не виправдовує себе. У серпні 1948 р. Міністерство трудових резервів 

видало наказ, що забороняв будь-яке використання учнівського контингенту на 

сільськогосподарських роботах [82, арк. 80]. Підсобні господарства починають 

згортатися, а у 1949 р. вони були взагалі повністю ліквідовані. Разом з тим 

забезпечення учнів харчами тепер повністю покладалося на централізоване 

постачання продуктів. Щоправда, наприкінці 1940-х рр. воно нарешті почало 

потроху стабілізуватися. 
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 Отже, в той самий час, коли радянські ЗМІ докладно розповідали про повне 

утримання вихованців трудових резервів і турботу держави про їхнє харчове 

забезпечення, у дійсності через неповне отоварювання, використання замінників, 

«спільні котли» і банальне розкрадання становище мобілізованої молоді було 

складним. У багатьох навчальних закладах учні практично перебували на межі 

голоду. Зараз старі люди згадують, що в ті часи була поширена іронічна приказка: 

«Як попав у фезео – їсти хочеш ого-го!» [140, с. 138].  

Найскрутніша ситуація склалася у Східній Україні. У трьох найбільш 

індустріально розвинених областях (Сталінській, Ворошиловградській та 

Дніпропетровській) усі негативні явища у системі харчового і матеріально-

побутового забезпечення учнівського контингенту набули особливої гостроти. 

Контроль над навчальними закладами цього регіону був ускладнений через високу 

щільність їхньої мережі, недолугу систему управління, авральні методи роботи, 

некомпетентність керуючого персоналу і корупцію. До того ж молоді, що 

потрапляла до цього урбанізованого регіону, практикувалася на фізично вкрай 

тяжких роботах у шахтах і на металургійних комбінатах. Фізично важка робота 

потребувала великих витрат калорій, а погане харчування відразу позначалося на 

здоров’ї учнів [20, арк. 27–28 зв.].  

Свого часу органи держбезпеки, що займалися цензуруванням поштової 

кореспонденції населення, спеціально полювали за листами зі згадками про 

незадовільний рівень життя. Періодично ЦК КП(б)У отримувало секретні 

статистичні дані про кількість таких листів та найбільш характерні витяги з них. 

Останні перекладалися російською мовою, щоб не обтяжувати партійних лідерів 

незвичною для них українською чи суржиком. У таких збірках читаємо описи від 

першої особи того складного становища трудрезервників, які фактично перебували 

на межі виживання (див. Додаток Л). 

Учні на випадки незадовільного харчування реагували по-різному. 

Мобілізовані підлітки, які потрапили у незвичне середовище трудових резервів, а 

особливо на Донбасі, ставали майже беззахисними і повністю залежали від волі 

адміністрації, діяльність якої часто була малоконтрольованою.  
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Коли учні зверталися до різних державних і партійних органів зі скаргами, то 

їхні заяви здебільшого не мали жодного істотного результату. Вони або відразу 

губилися, або довгий час ходили різними інстанціями, а потім знову 

переадресовувалися для перевірки на місця. Так, розгляд колективної скарги учнів 

школи ФЗН № 52 Ворошиловградської області тягнувся 3 місяці (протягом квітня-

червня 1949 р.) [14, арк. 13].     

Втім, чекати допомоги тижнями і місяцями без їжі було нестерпно. Хлопці та 

дівчата втрачали надію і тікали. Згадаємо, що у 1946–1947 рр. країна переживала 

сильний голод. Разом з тим у 1946 р. із закладів трудових резервів УРСР втекли 

19,1 тис., а у 1947 р. – 37,8 тис. осіб [6, арк. 10]. Наведені дані є офіційними. 

Очевидно, реальні цифри були ще більшими. Вони демонструють, наскільки 

доведені до відчаю в установах системи трудових резервах були молоді люди, що не 

боялися зустріти вдома голод і тікали з шкіл ФЗН та училищ, забуваючи про 

кримінальну відповідальність. 

Траплялися і випадки учнівських виступів проти порушення норм видачі 

продовольства і його розкрадання. Результатом таких дій могли стати як 

відновлення законності з покаранням винних, так і жорстоке придушення протесту і 

санкції проти самих шукачів правди. 

У листопаді 1949 р. збунтувалися хлопці з ГПШ № 53 Ворошиловградського 

обласного управління. Вони відмовилися снідати і влаштували страйк, зірвавши 

навчання. Ця подія набула розголосу. У навчальному закладі відбулася 

інспекторська перевірка Головного управління ремісничих, залізничних училищ та 

шкіл ФЗН УРСР, яка підтвердила неправомірне зменшення кількості продуктів, що 

закладалися до страв. Інспекція стала на бік учнів [12, арк. 2]. Це приклад з добрим 

фіналом.  

Та за інших обставин лідерів бунтівників могли просто звинуватити у грубому 

порушенні дисципліни і виключити з училища на зразок того, як це описав у своєму 

оповіданні «Смерть кавалера» Г. М. Тютюнник [174, с. 59–61]. Правда, поза твором 

залишився той факт, що за таке виключення у хлопців попереду ще були кілька 

місяців в’язниці.  
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І зовсім жахлива ситуація склалася наприкінці 1940-х рр. у Нікопольському 

ремісничому училищі. Цей заклад був відомий тим, що за найменшу провину 

вихованців тут били палицею чи залізним прутом і позбавляли їжі. Директор, маючи 

підтримку в обласному управлінні ДТР, не боявся знущатися над учнями. І в цих 

нелюдських умовах одна група все ж наважилася відкрито висловити незадоволення 

якістю їжі в їдальні. За це хлопців серед ночі підняли з ліжок і в лютий мороз 

примусили здійснити 20-кілометровий марш-кидок, а потім довгий час повзати по-

пластунські. У результаті кілька учнів відморозили кінцівки. Директора зі 

співучасниками розправи так і не притягнули до відповідальності [12, арк. 41]. 

Організація приготування страв і приймання їжі теж були тими показниками, 

що визначали ступінь благополучності того чи іншого навчального закладу. Власне 

кажучи, їдальні у школах та училищах трудових резервів належали не їм, а ОРС’ам 

базових підприємств, обласним торгвідділам або типовим для того часу трестам 

громадського харчування. Але єдиним розпорядником продовольчих фондів 

залишався директор навчальної установи. Він же затверджував меню для своїх 

підопічних і безпосередньо відповідав за належну кількість і якість їхнього раціону. 

Харчування трудрезервників було триразовим. Найбільшу частину харчів 

вони отримували в обід. Основу меню складали каші, різними способами 

приготовлені картопля і овочі (капуста, буряк, морква) та рідкий приварок – супи, 

український борщ чи російські щі. Кожна учнівська трапеза так чи інакше містила 

один з таких наїдків. За нормального постачання до вищезазначеного додавалися 

молочнокислі продукти, м’ясні чи рибні страви. З м’яса здебільшого готувалися 

котлети або гуляш. Риба подавалася як після термічної обробки, так і солена. І 

наостанок був чай або компот (див. Додаток М).  

Колишній трудрезервник Микола Власенко, який восени 1947 – навесні 

1948 рр. навчався у Сумській школі ФЗН № 8, раціон учнів згадує позитивно: «Їжа 

нормальна – хліб, суп з гречкою чи горохом, борщ, каші, котлети, іноді риба, чай з 

цукром» [139, с. 148]. У  післяокупаційні роки такий набір страв був характерним 

для більшості шкіл та училищ, де харчування вважалося задовільним. У 

неблагополучних же закладах нарікання викликали і структура самого меню, й 
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якість продуктів та їх приготування, і розмір порцій. Наприклад, у 1946 р. в 

Єнакіївській школі ФЗН № 97 внаслідок розкрадання харчів учням давали лише 

саму капусту [21, арк. 11]. 

Навіть у тих їдальнях, де вихованців годували доволі калорійно, меню часто 

було надзвичайно одноманітним. Задокументовані випадки, коли для учнів весь час 

готували лише дві одні й ті самі страви [23, арк. 36]. Головною причиною цього 

здебільшого була відсутність асортименту продуктів. Управління трудових резервів 

завжди вимагали, щоб навчальні заклади акумулювали мінімум на 10 днів наперед 

продовольство усіх категорій та найменувань. Але таких темпів отоварювання 

вдавалося досягти дуже рідко.  

Скарги на несмачну їжу були здебільшого спричинені якістю отриманих 

харчів, використанням деяких типів замінників, недосконалим обладнанням кухонь і 

відсутністю умов для зберігання продуктів, що швидко псуються. 

Ще одним фактором, який часто призводив і до одноманітності раціону, і до 

поганого смаку страв, були непрофесіоналізм, незацікавленість і лінь кухарів. Іноді 

до цього додавалося ще й вороже ставлення до учнів. Траплялися випадки, коли на 

Донбасі персонал їдалень обзивав хлопців із Західної України і білоруського 

Полісся «поліцаями» і «бандерівцями» [25, арк. 28]. Але адміністрація установ 

демонструвала повну байдужість до цього. 

Не менш неприємною була інша проблема – антисанітарія. Брудні столи без 

клейонок чи скатертин, погано вимитий посуд через відсутність гарячої води – це те, 

що регулярно бачила більшість учнів. Часом їдальні не опалювалися взимку й їсти 

доводилося одягненими у бушлати. Інколи у приміщеннях була настільки висока 

вологість, що зі стелі постійно капав конденсат. Непоодинокими були огидні 

знахідки у стравах: хробаки, таргани, воші тощо [25, арк. 93, 145–146]. 

  Харчування у їдальнях, як правило, організовувалося у кілька потоків, 

оскільки кількість посадочних місць була обмежена внаслідок тісноти приміщень і 

нестачі меблів, посуду та елементарних столових приборів. Зазвичай, дуже великого 

дискомфорту це не викликало. Але були і просто кричущі випадки. Так, їдальня 

школи ФЗН № 25 Сталінської області мала 60 посадочних місць на 600 осіб 
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контингенту [24, арк. 27]. Тобто харчуватися доводилося у 10 потоків, і учням по 

кілька годин доводилося чекати своєї черги, щоб поїсти. У СпецРУ № 8 на Одещині 

була схожа ситуація, і перша група починала вечеряти відразу після того, як 

пообідала остання [12, арк. 133].  

А їдальня шахти «Чигарі» (Сталінська обл.), яка була розрахована на 50 

посадочних місць, обслуговувала 2-тисячний робітничий колектив і водночас ще й 

учнів відкритої на базі вказаного підприємства школи ФЗН № 179. Приймання їжі 

тут затягувалося до ночі й супроводжувалося пиятикою, бійками і хуліганськими 

витівками шахтарів [25, арк. 26]. Однак широкому загалові ЗМІ зовсім інакше 

репрезентували «Чигарі». Так, наприкінці 1947 р. у статті, опублікованій 

республіканською газетою «Правда Украины», розповідалося про вдосконалений 

графік організації праці, натхненний ентузіазм, перевиконання планів і переймання 

досвіду ударників-стахановців. Але жодним чином не згадувалося про жахливий 

побут тих, хто потрапив до цього передового підприємства [158, с. 3].    

Давався взнаки і дефіцит посуду. У 1945 рр. у Роменській школі ФЗН № 5 

понад 100 осіб змушені були обходитися всього 10 кухлями [104, арк. 1 зв.–2]. А 

керівництво  школи ФЗН № 110 Ворошиловградського облуправління у 1949 р. 

проблемою повної відсутності будь-яких кухлів чи склянок взагалі не переймалося. 

На подвір’ї стояла велика діжка з водою. Кожен з 250 учнів нахилявся і пив прямо з 

діжки, тримаючись руками за краї [12, арк. 4]. В той же час в їдальні Макіївської 

школи ФЗН № 51 на 287 осіб були 16 ложок і жодної, навіть імпровізованої, 

солянки. Сіль тут насипали просто на столи після кожної чергової зміни [12, 

арк. 151].  

У багатьох навчальних закладах проблему нестачі посуду і столових приборів 

вирішували знову за рахунок учнів. Кожного з них заставляли принести і здати до 

їдальні свої миску, ложку, кухоль та ін. Там, де молодь навчалася неподалік від 

рідного дому, цей варіант спрацьовував. Але  це складно було зробити у школах 

трудових резервів Донбасу, де молодь була привезена з інших країв. 

Траплялося, що деякі їдальні розташовувалися за кілька кілометрів від 

навчальних корпусів (наприклад, ГПШ № 13 та № 60 Сталінського облуправління 
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[36, арк. 51]). Тому учням щодня по кілька разів доводилося довгий час 

марширувати між цими об’єктами. 

Початок і кінець приймання їжі визначався за відповідними командами. Такий 

армійський метод разом з уніформою, суворим розпорядком дня й чіткими 

вимогами субординації слугували для підтримки мілітарного духу у навчальних 

закладах. 

Ось як описує сніданок «реушників» в автобіографічному творі «Вогник 

далеко в степу» Григір Тютюнник: «Снідала вся група за трьома столами, по 

десятеро за одним. Перед кожним уже лежала пайка хліба по двісті грамів і стояла 

залізна тарілка вівсяного супу – ми звали його «суп-і-го-го»… Потім подали друге – 

чай в алюмінієвих кухлях. Десять кухлів на алюмінієвій таці на кожен стіл. Ми 

зацокотіли ложками, мішаючи рудуватий окріп… Чай був дужче не солодкий, ніж 

солодкий: пийнеш раз – наче з цукром, пийнеш удруге – наче ні… Сніданок ми 

ніколи не їли з хлібом. Що б там не подавали, суп чи кашу, хліб залишався цілий. І 

вже коли ось-ось мала пролунати команда «встати!», ми пускали по руках солянку з 

сірою крупною сіллю, кожен брав з неї пучку солі і трусив нею пайку, потім 

удавлював дрібки великим пальцем у м’якушку і ховав хліб до кишені. Цей винахід 

сподобався усьому училищу, бо ні до сніданку, ні в сніданок нам не хотілося їсти 

дужче, ніж після сніданку» [174, с. 412]. До речі, якість того хліба теж згадується: 

«Кусали чорний, важкий, аж вогкий, хліб» [174, с. 417]. 

Мобілізована до установ системи трудових резервів молодь не хотіла 

повністю покладатися на казенну провізію. Багато хто з учнів час від часу купляв 

додаткову їжу на гроші, які були зароблені ними під час виробничої практики. 

Навіть до скасування карткової системи у 1947 р. це можна було вільно робити за 

завищеними комерційними цінами. 

Дехто навчався у рідному місті й продовжував жити вдома, а тому частково 

харчувався з сім’єю. У когось була змога отримати щось їстівне з рідного села. Але 

більшості учнів на допомогу з дому, як правило, особливо розраховувати не 

доводилося через віддаленість їхніх навчальних закладів та скрутне матеріальне 

становище самих батьків. 
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Тому завзяті молоді люди самотужки починали вирішувати проблему. Часом 

вони шукали шлях для якогось заробітку. Старенька Марія Приходько добре 

пам’ятає, що її старший брат розповідав про своє перебування у школі ФЗН у 

Краматорську. Там він час від часу майстрував чемодани з фанери і продавав на 

базарі, а на отримані гроші купляв харчі [140, с. 138–139].  

Багато підлітків займалися збиранням грибів і ягід у сусідніх лісах чи 

рибальством у водних об’єктах неподалік. Для цього доводилося самовільно 

відлучатися із школи чи училища. Щоправда, адміністрація закладів замість 

боротьби з цим явищем брала його під свій контроль. Учнів заставляли здобуті 

трофеї здавати «у спільний котел» до їдальні. У 1946 р. на Сумщині так було зібрано 

300 кг ягід, 120 кг грибів, 300 кг риби [92, арк. 38]. Дехто з хлопців потайки ходив 

по фрукти і овочі, якщо поруч були чиїсь сади, городи чи поля. А учні Ровненської 

школи ФЗН № 2 за містом крали домашню птицю у селян. При чому вчив їх 

правильно це робити не хто інший, як керівник військової підготовки закладу [22, 

арк. 7]. Зрозуміло, що він мав конкретний зиск від такого «полювання» своїх 

підопічних. Наведені дії містили риси певного притаманного усім підліткам 

бешкетництва й у їхньому середовищі не сприймалися як серйозний злочин. 

Але часом вчинки окремих учнів ставали повністю морально неадекватними. 

Починалися крадіжки, метою яких було заволодіння їжею своїх же товаришів по 

навчанню. «Було [про крадіжки – В. К.]. Тумбочки одкривали і там шо с’єдобне, шо 

таке, значить, і… Помню, була практика слєсарна. І Ваня – був у нас один – сам собі 

змостирив на тумбочку вже замок засувний. Ну, все равно, як кажуть, од вора 

немає… не вбережеш… Мастєра про кражі і не знали. Ми між собою. Старшина 

групи. До нього підходять і кажуть. Він групу собірає: «Хто руку 

простягнув?»…Через нескіко врем’я виясняється» [подано в оригіналі], – так 

розповідає про це явище і боротьбу з ним колишній вихованець Люботинського 

ЗУ № 2 [140, с. 135].    

Поширеними були випадки, коли хулігани силою заставляли віддати свої 

харчі фізично слабших, деморалізованих і неорганізованих учнів. Та якщо у школах 

ФЗН та училищах більшості областей грабували потайки і приховане їстівне 
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віднімали без зайвих свідків, то на Донбасі за потурання персоналу навчальних 

закладів у жертв їхні щойно отримані пайки могли відібрати просто в їдальні [12, 

арк. 5]. Порушення дисципліни і підліткова злочинність у цьому індустріальному 

регіоні набували особливого розмаху і цинічних форм. 

Отже, не зважаючи на державні гарантії повного державного утримання і 

порівняно високі норми забезпечення їжею, реальний стан ситуації з харчуванням 

учнів-трудрезервників у досліджуваний період залишався доволі складним. Дефіцит 

продуктів, їх розкрадання і низька якість, а також антисанітарні умови приготування 

та прийняття їжі у багатьох навчальних закладах системи ДТР робили перебування 

молоді важким. 

 

4.2. Обмундирування вихованців закладів трудових резервів 

Стан речей, характерний для харчування трудрезервників, певною мірою 

нагадував і ситуацію, яка склалася із забезпеченням учнів одягом і взуттям.  

Вихованці закладів системи ДТР мали носити виключно форму встановленого 

зразка. Літній однострій складався з гімнастерки і штанів чорного, «захисного» або 

темно-синього кольору. Гімнастерка підперезувалася широким брезентовим 

ременем, фарбованим чорним лаком. Головним убором був суконний кашкет, на 

якому замість кокарди знаходився технічний знак – перехрещені молоток і 

розвідний гайковий ключ. Цей самий знак також зображувався на металевих 

ґудзиках (див. Додаток Н). 

Під час та після Другої світової війни до установ системи трудових резервів 

було призвано велику кількість дівчат. Так, на рубежі 1947–1948 рр. вони становили 

понад 12 % учнівського контингенту училищ та майже 5 % – шкіл ФЗН [6, арк. 128]. 

Для них спеціально був розроблений жіночій варіант форми. Трудрезервницям 

належало носити довгу темну сукню, підперезану ременем. Замість кашкета в 

учениць був берет. «Молоточки» на головному уборі і ґудзики на одязі 

використовувалися ідентичні чоловічим. 

Форма шилася з бавовняної тканини. Взимку частина речей мала 

замінюватися на вовняні. Усі трудрезервники повинні були отримати два повних 
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комплекти вбрання, один з яких використовувався як повсякденний (робочий), а 

другий – як вихідний. Крім того, у холодну пору року однострої доповнювалися 

теплим верхнім одягом: суконними шинелями або бавовняними напівпальто на ваті 

(бушлатами, тілогрійками). Зрозуміло, що їхній фасон для хлопців та дівчат дещо 

відрізнявся. На петлицях верхнього одягу, як і на блясі ременя, робилася позначка з 

номером навчального закладу, в якому навчався учень. Зимовим головним убором 

була шапка-вушанка. Також вихованцям мали видаватися онучі, шкарпетки 

(дівчатам – панчохи) та відповідні комплекти натільної білизни. Різні елементи 

зазначеного одягу розраховувалися у кількості від 2 до 4 штук на кожного, що 

дозволяло здійснювати його регулярну заміну і прання. До всього вищевказаного 

додавалося взуття – шкіряні черевики [173, с. 178–183]. 

Для виробничої практики видавався бавовняний костюм робочого спецодягу 

(роба). Він являв собою комбінезон або штани з курткою (у дівчат – халат), а ще 

також фартух, картуз (косинка), рукавиці [173, с. 182, 186]. 

Зауважимо, що у радянській середній школі до кінця 1940-х рр. жодної 

уніформи не було. Звичайним школярам залишалося тільки заздрити «реушникам» 

чи «фезеошникам», які красувалися у своєму обмундируванні. Воно було схоже на 

військове і добре підкреслювало набуту виправку. Вдома батьки, як правило, 

придбати чогось кращого за це вбрання тоді просто не мали змоги. Навіть сьогодні 

колишні трудрезервники, яким довелося носити саме таку форму, завжди згадують її 

з певною гордістю і піднесеним настроєм. 

Проте у перші післяокупаційні роки з речовим забезпеченням системи ДТР 

виникала ціла низка серйозних проблем. Тому часто мобілізована молодь одягалася 

зовсім не за встановленим еталоном. 

Ще під час відновлення мережі закладів трудових резервів у визволених від 

німецької окупації областях радянським урядом планувалося надати значну 

кількість матеріалів для пошиття на місцях усього необхідного учнівського 

обмундирування. Та якщо на початку 1944 р. для забезпечення одягом наявного 

контингенту шкіл ФЗН та училищ України потребувалося 6,9 тис. метрів тканин 

усіх видів, то за нарядами їм виділялися лише 4,3 тис. метрів. Але навіть вони 
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потрапляли на місця із значними затримками. Так, у І кварталі 1944 р. до 

Ворошиловградської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської та Чернігівської 

областей не було завезено жодного метра обіцяної матерії [18, арк. 6–7]. До того ж 

мережа закладів все розросталася, а кількість учнів збільшувалася.   

Нарешті наприкінці 1944 р. обласні управління трудрезервів УРСР отримали 

довгоочікувані тканини: для одягу – 126 % запланованої кількості, підкладочних 

матеріалів – 103 %, білизни – 119 %. Але особливості радянської системи 

постачання і розподілу товарів знову зводили нанівець усі намагання вирівняти 

напружену ситуацію. Маючи достатню кількість тканини все одно складно щось 

пошити без ниток, а їх надійшло лише 42 % від плану. До того ж виготовлення 

верхнього одягу потребувало утеплювача, в якості якого, головним чином, 

використовувалася вата. Її теж було обмаль, і потреби у ній забезпечувалися лише 

на 28 % [3, арк. 36]. 

Парадоксально, але коли у 1945 р. нитки та вата стали надходити задовільно, 

шити теплий одяг у потрібній кількості знову було неможливо, адже тепер 

постачання тканин впало до рівня приблизно 50–70 % від необхідної кількості [5, 

арк. 63]. 

Цікава ситуація склалася у закладах ДТР Західної України. Там за наявності 

усіх необхідних матеріалів видача учням обмундирування теж затримувалася. 

Причина полягала в тому, що обмундирування шили у дрібних артільних 

майстернях, де технічно складно було швидко виготовити великі за обсягом 

замовлення. Тому з 1946 р. РУТР вирішило завозити до західних областей вже 

готову форму належного зразка [5, арк. 64]. 

Наприкінці 1945 р. Республіканське управління трудових резервів визнавало, 

що всупереч встановленим нормам на кожного учня відповідних закладів УРСР 

замість двох костюмів (вихідного і робочого) припадало лише по одному. Тобто 

хлопці і дівчата мали використовувати одяг, якого для них вистачило на складі, на 

всі випадки життя. Натільної білизни ж для кожного замість трьох комплектів у 

середньому було лише по два. Шкарпетками і панчохами учнівський контингент 

виявився забезпеченим лише на 87 % [5, арк. 64].  
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Отриманий одяг нерідко був лише сурогатом встановленої уніформи. Учням 

часто видавали військове обмундирування, що у великій кількості залишилося після 

війни. Тому не потрібно дивуватися, що у своїх творах про вихованців РУ 

Г. М. Тютюнник згадує на учнях «новенькі хакові пілотки» чи старий солдатський 

одяг із штампами «БУ» і споротими знаками розрізнення [174, c. 52, 405].  

Як і у випадку з харчуванням, найгостріші проблеми з речовим забезпеченням 

задокументовані в училищах та школах ФЗН Донбасу. Трудрезервники від нестачі 

одягу тут страждали найбільше. У 1946 р. члени ЦК ЛКСМУ провели перевірку 

роботи майже півсотні шкіл ФЗН та училищ Сталінської області. Результати 

перевірки, які довгий час зберігалися під грифом «Секретно», свідчать про численні 

порушення щодо мобілізованих. Так, в Єнакіївській школі ФЗН № 97, де навчалися 

хлопці з Чернівецької області, повністю були відсутні теплий одяг і головні убори, а 

понад 40 % учнів не мали взуття. Вбрання, в якому юнаки приїхали з дому, повністю 

зносилося. Щоб не застудитися, їм доводилося замість шапки зав’язувати на голові 

рушник або наволочку. Комсомольські керівники описували аналогічне становище 

учнів і в інших навчальних закладах міст Донеччини. При чому члени ЦК ЛКСМУ 

вважали, що у більшості випадків причиною проблем з одягом була не відсутність 

його постачання, а безсистемний розподіл між установами [21, арк. 10–11]. З їхніх 

слів випливало, що в одних закладах на складах зберігалися надлишки необхідного 

обмундирування, а в інших – молодь продовжувала ходити буквально у 

справжньому лахмітті. 

А у доповідній записці уповноваженого Держплану СРСР  вказано, що за 

підсумками 1947 р. лише школам ФЗН Ворошиловградської області не вистачало 2,5 

тис. гімнастерок, 5,2 тис. штанів, 17,7 тис. бушлатів, 27,8 тис. кашкетів, 41,6 тис. 

кальсон, 39,6 тис. сорочок [26, арк. 4]. До кінця 1947 р. фактичний контингент учнів 

шкіл ФЗН цієї області досяг максимальної кількості у 31,5 тис. осіб [54, арк. 3]. 

Отже, у такому разі, за найоптимістичними підрахунками, кожний дванадцятий 

«фезеошник» тут не отримав гімнастерки, кожний шостий – штанів, кожний другий 

– бушлата, а більшість з них залишилися без кашкетів. Другий комплект натільної 

білизни, не кажучи вже про третій, вважався великою розкішшю.       
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Вважалося, що наприкінці 1940-х рр. проблеми із забезпеченням учнів-

трудрезервників одягом було подолано. Втім, в архівних документах зустрічаємо 

відомості, що і в 1949 р. у деяких навчальних закладах повний комплект речей не 

видавався, внаслідок чого правила носіння форми не виконувалися [46, арк. 8]. 

Нестача взуття була катастрофічною. Так, у І кварталі 1944 р. за потреби у 117 

тис. пар установи системи ДТР фактично отримали лише 25 тис., тобто близько 21% 

[18, арк. 6–7]. 

Поступово забезпечення взуттям вдалося вивести до показника понад 70 % 

плану. Очікувалося, що з-за кордону через порти Баку та Мурманська додатково 

прибудуть ще 70 тис. пар імпортних (очевидно, «ленд-лізовських») черевиків, чого 

було б достатньо на деякий час для покриття існуючого дефіциту. Та поставки 

постійно затримувалися. У результаті закордонного товару встигли отримали лише 

13 тис. пар у 1945 р. [5, арк. 63–64]. 

Про рівень нестачі взуття свідчить той факт, що у багатьох закладах його 

видавали лише круглим сиротам, а в деяких – не просто видавали, а нагороджували 

(«преміювали») ним найкращих учнів. Так було і в Роменській школі ФЗН № 5. 

Курйоз у тому, що до 1946 р. вона існувала на базі взуттєвої фабрики, де постійно на 

рівні з дорослими працювали й учні. Відмінників-передовиків нагороджували 

чоботами, ними ж і виготовленими [104, арк. 3]. 

Та проблеми полягали не тільки у кількості взуття. Довгий час нарікання 

викликав його асортимент. Багато черевиків і чобіт, що надходили, були жіночими, 

дитячими або просто мали замалий розмір. Наприклад, 70 % взуття, що завозилося в 

1944 р. до складів Ворошиловградського облуправління трудрезервів, було жіночим 

[18, арк. 7], а 20 % загальних запасів республіканського управління у 1945 р. – 

дитячим [5, арк. 63–64]. Юнакам носити таке взуття було неможливо. Скарги на 

масову видачу затісного взуття зустрічаються в архівних документах  до  1949 р. 

[12, арк. 2].      

Замість шкіряних надходило багато парусинових і чув’ячних черевиків. За 

документами РУТР, 96 % отриманого у 1944 р. взуття було парусиновим на гумовій 
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підошві, яка була прошита тонкою дратвою [3, арк. 36 зв.]. Примушувати учнів 

ходити у таких капцях у дощ чи сніг було відвертим знущанням. 

 І відразу після окупації, і наприкінці відбудовчого періоду, коли запланована 

кількість форменого взуття вже доходила до навчальних закладів, трудрезервникам 

його все одно не вистачало. Через низьку якість взуття не витримувався 

встановлений термін носіння. Так, Сумське облуправління ДТР свого часу 

скаржилося, що юхтові черевики роменської фабрики розвалювалися після трьох 

місяців використання, а продукція, яка була прислана з Тбілісі, – взагалі після двох 

місяців, після чого вже жодному ремонту не піддавалася [93, арк. 50]. 

Зрозуміло, що здійснити заміну, як правило, було нічим, навіть якщо 

адміністрація навчального закладу і місцеве управління трудрезервів наважувалися 

на перевитрату коштів на обмундирування. Купити самотужки собі належне взуття 

не було грошей в учнів.         

Влітку мобілізована молодь часто ходила в якихось розідраних залишках чи 

взагалі босоніж. Про випадки поголовного ходіння «фезеошників» без взуття 

інформував представник Республіканської ради Добровільного спортивного 

товариства «Трудові резерви», який 1949 р. перебував у відрядженні у Макіївці. Він 

зазначав, що хлопці під час виробничого навчання постійно травмують свої босі 

ноги [12, арк. 150].     

У холодну ж пору року виникала небезпека застудитися. Частина учнів взимку 

ходила у самих онучах, або нав’язувала їх зверху на легке взуття, як це описував все 

той же Г. М. Тютюнник: «[Мати] зняла з припічка зашкарублі черевики, понадівані 

на дровинячки, пару великих онуч з лантушини і цілий жмут цупких, як дріт, 

зав’язок. Їгорко порозкладав те причандалля на лаві окремими купками і заходився 

взуватись. Спочатку понатягав старі безп’яті шкарпетки так, щоб не виглядала боса 

нога і ніде не мулило, тоді обгорнув онучі поверх черевиків і обмотузував їх 

обривками – тугенько, щоб дорогою не перев’язувати. Головне, добитися хоч до 

півдороги. Потому онучі обмерзнуть, залуб’яніють і вже не розмотаються аж до 

міста. А там їх все одно треба знімати, бо така взувачка не по формі» [174, с. 52]. 
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Без взуття і теплого одягу хлопці і дівчата часто переохолоджувалися і 

ризикували зазнати серйозних, інколи небезпечних для життя захворювань. 

Отримані запалення і обмороження за дефіциту ліків і поганого медичного 

обслуговування лікувалися дуже складно. Тому для багатьох учнів краще було не 

виходити з дому чи гуртожитку під час морозів. Через це у документах установ 

системи ДТР постійно з’являються згадки про втрати навчального часу через 

«відсутність взуття у контингенту». Наприклад, у першому півріччі 1947/1948 

навчального року з 419 учнів Сталінського РУ № 22 так чи інакше заняття внаслідок 

цієї проблеми не відвідували 268 осіб, а кількість пропущених навчальних годин 

через неї складала понад третину загального обсягу пропусків [37, арк. 1–3].   

У тексті постанови Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) від 21 серпня 1943 р., за 

якою створювалися спеціальні ремісничі училища, наголошувалося, що вихованці 

цих закладів мають отримувати обмундирування покращеної якості. Зокрема, мова 

йшла і про забезпечення їх усім необхідним взуттям з доброї хромової та ялової 

шкіри [164, с. 166]. 

Втім, у датованому 1949 р. повідомленні читаємо, що сиріт зі СпецРУ № 8 

(Одещина) взимку без черевиків у самих онучах заставляли ходити на лиман 

заготовлювати очерет на паливо для кухні. Багато учнів тоді захворіли, а один 

хлопець помер [12, арк. 133]. Зрештою, всі недоліки матеріально-побутового 

забезпечення, характерні загалом для системи ДТР, значною мірою торкалися і 

спеціальних училищ, не зважаючи на афішування владою їхньої функції соціального 

захисту. 

Обмундирування було частиною «повного державного утримання» і мало 

видаватися трудрезервникам безкоштовно. Частину зароблених учнями на практиці 

грошей на абсолютно узаконених підставах постійно залишав собі навчальний 

заклад. А вихованцям пояснювали, що це компенсація за витрачені на них кошти. 

Отже, в реальності у профтехосвіті діяв принцип самоокупності, а експлуатація 

учнів ще під час їхнього навчання повертала державі витрачені кошти. Так, 

керівництво трудовими резервами Сталінської області звітувало, що деякі їхні учні 
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шахтарських спеціальностей, перевиконуючи план, за місяць встигали відшкодувати 

вартість виданого обмундирування [36, арк. 24].  

З метою популяризації установ системи трудових резервів поширеним було 

використання наступного методу. Адміністративно-педагогічний персонал 

«допомагав» учням написати листи батькам, а також до сільради, колгоспу, школи у 

рідному селі, у районну та (чи) обласну газети. У цих посланнях розповідалося у 

найяскравіших барвах про благополучне життя у навчальному закладі. Для 

підтвердження такої рекламної інформації, що швидко розходилася серед 

односельчан, додавалися фотографії трудрезервників у повному комплекті 

новенької уніформи. 

Про необхідність організації фотографування і розсилання таких листів 

зокрема наголошувалося під час Першої науково-педагогічної конференції 

працівників установ системи трудових резервів Ворошиловградської області влітку 

1949 р. [40, арк. 51]. По-перше, така робота з громадськістю мала заохочувати нових 

підлітків приходити навчатися. А по-друге, це було необхідно, щоб нейтралізувати 

вплив втікачів, які лякали людей спогадами про власний досвід перебування в 

установах системи трудових резервів. 

До речі, контроль над використанням обмундирування теж використовувався 

як засіб боротьби з втечами мобілізованих. У школах ФЗН з’являлися накази, за 

якими у холодну пору року верхній одяг і шапки знаходилися виключно у 

гардеробних або кімнатах зберігання гуртожитків чи навчальних корпусів, а учні 

могли мати їх при собі тільки за присутності поруч майстра групи [13, арк. 152]. Ідея 

полягала в тому, що взимку без бушлата «дезертир» далеко не міг втекти, а якщо 

йому це і вдавалося, то збитки для закладу були меншими, бо верхній одяг 

залишався під замком. Зафіксовані також випадки, коли хлопців, які чинили спроби 

самовільно покинути навчання, повністю роздягали і тримали зачиненими у такому 

вигляді [13, арк. 11]. 

Згадаємо також, що учнівський одяг потребував періодичного прання, а за 

тогочасних умов ще й дезінфекції та дезінсекції. В ідеалі при кожному гуртожитку 

мала бути власна пральня і дезкамера, в якій речі мали проходити обробку 
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розпеченим повітрям. Однак навіть на початку 1950-х рр. не всі заклади отримали 

їх. До того ж часто в учнів не було підмінного одягу, а сушити випране було ніде. 

Тому нерідко не тільки роба, а й натільна білизна пралися приблизно раз на місяць, 

хоча за правилами це мало відбуватися як мінімум щодекади [173, с. 72]. В умовах 

скупченості та відсутності індивідуального зберігання одягу це ставало причиною 

поширення жахливої антисанітарії.  

Дехто з адміністративного персоналу шкіл чи училищ не гребував 

розкраданням обмундирування зі складу. Для списання недостач, ясна річ, швидко 

винаходилися різні приводи, правдоподібні чи не дуже. Так, у Путивльському 

СпецРУ № 44 буквально напередодні передачі матеріальної відповідальності або 

перевірки контрольно-ревізійного управління складалися підозрілі акти про 

списання значної кількості речей, «вкрадених вночі зі складу невідомими» або 

«згорілих у дезкамері» [116, арк. 10; 118, арк. 3]. 

Учні також крали елементи обмундирування один в одного. Ніхто не був 

застрахований, що його одяг не поцуплять з роздягальні у лазні або з сушильні після 

прання. Зазвичай, щоб вберегти зняту форму вночі після відбою, її клали під матрац.  

Поширеними були і пограбування. Особливо від цього страждали новачки у 

закладах східних областей України. Грабувати тут могли і старші учні, і хулігани-

однолітки з місцевої молоді («блатні»). До того ж трудрезервникам на шахтах 

доводилося працювати поруч з дорослими робітниками, а часом і з кримінальними 

в’язнями. Від них мобілізованим юнакам теж постійно доводилося чекати нападу. 

Боронитися доводилося самотужки, оскільки адміністрація навчальних закладів чи 

підприємств рідко втручалася у ситуацію.  

 Наприклад, у 1948 р. учням Сталінської школи ФЗН № 196 вдалося звернути 

увагу на систематичні злочинні дії проти них тільки після колективного листа до 

військового комісара, який раніше займався їхнім призовом з Молдавської РСР. 

Завдяки небайдужості цього офіцера почався розгляд скарги, в тому числі «по 

партійній лінії». Виявилося, що шахтарі базового підприємства постійно били 

хлопців, забирали шапки і бушлати, а то й зовсім роздягали їх. Тих, хто чинив 
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спротив, різали ножами. Ніде не можна було почувати себе у безпеці. До 

гуртожитку грабіжники заходили у будь який час доби [25, арк. 25]. 

Як правило, здобутий злочинним шляхом одяг продавався, а гроші 

здебільшого пропивалися. Так, у Донбасі споживання спиртного традиційно було 

головним видом розрядки і відпочинку, яким компенсувалися надзвичайно важкі 

умови праці і необлаштований побут робітників. Цю звичку частина 

трудрезервників теж поволі переймала від своїх майбутніх колег [12, арк. 150]. 

У досліджуваний період законодавство щодо злочинців було дуже жорстоким. 

Наведемо приклад, характерний для всієї України. У 1950 р. троє учнів 

Конотопського ЗУ № 1 пограбували двох новоприбулих підлітків. Забрали 

черевики, кашкет і шматок сала. Постраждалі звернулися не до працівників 

училища, які ладні були покривати такі злодіяння, а відразу до міліції. У результаті 

лідера хуліганів засудили до 10, а його товаришів – до 7 і 6 років позбавлення волі 

відповідно [101, арк. 40]. Однак і такі суворі покарання у більшості випадків мало 

поліпшували ситуацію зі злочинністю. 

Отже, уніформа у закладах системи ДТР символічно підкреслювала 

причетність  молоді до відповідної структури. Однак норми речового забезпечення 

довгий час державою не виконувалися, а обмундирування трудрезервників 

залишалося у незадовільному стані.  

 

5.3. Умови проживання трудрезервників 

Впродовж навчання учням шкіл та училищ системи ДТР державним 

законодавством гарантувалося забезпечення безкоштовним житлом. Спільне 

проживання у одному приміщенні за чітко регламентованими правилами цілком 

відповідало мілітаризованому характеру установ системи трудових резервів. Втім, ті 

особи, які потрапили до навчальних закладів за місцем проживання, могли й надалі 

мешкати вдома і щодня звідти ходити на навчання. Можливими були й інші 

варіанти: жити у родичів, якщо такі були у місті, або винаймати за власні кошти 

приміщення поруч з школою чи училищем, якщо комусь з мобілізованих це, 

звичайно, було по кишені.  
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І все ж переважна більшість трудрезервників мешкали у гуртожитках своїх 

навчальних закладів. Так, наприкінці 1944 р. в них проживали 81 тис. осіб або 63 % 

загальної кількості учнів [3, арк. 4 зв., 33]. Вже через рік чисельність мешканців 

гуртожитків збільшилася на 10 тис. осіб й у відносному значенні досягла вже 72 % 

[5, арк. 61]. На піку свого розвитку на рубежі 1947–1948 рр. ця кількість становила 

понад 166 тис. учнів. Однак, зважаючи на колосальний загальний розмір 

учнівського контингенту, відносне зростання цього показника було невеликим. Його 

дані в цей час складали трохи більше 76 % [6, арк. 66]. 

На початку відбудови економіки багато шкіл ФЗН та училищ не мали 

придатних для проживання приміщень. Часто будівлі, що були відведені під 

гуртожитки, тільки відбудовувалися. Тому у більшості областей України намагалися 

залучати до навчальних закладів ДТР передовсім підлітків з міст та навколишніх сіл, 

оскільки ця молодь вже мала свою житлову площу. Наприклад, у 1945 р. з близько 

4,5 тис. трудрезервників Сумщини [89, арк. 2] у гуртожитках мешкали лише трохи 

більше 2 тис. осіб [5, арк. 61]. Наприкінці 1946 р. начальник Сумського обласного 

управління трудових резервів констатував, що 68 % учнівського контингенту 

проживали не у гуртожитках, а на квартирах у місті чи вдома, як правило, у 

навколишніх селах на відстані до 12 км від закладів. Учням доводилося щодня 

пішки долати значні відстані за будь якої пори року і погоди. Крім незручностей це 

призводило до постійних втрат навчального часу через щоденні запізнення та 

дострокові залишення занять, щоб до ночі дістатися додому [92, арк. 13]. 

Зрештою, це суперечило інструкціям Міністерства трудових резервів, за 

якими на переміщення між місцем проживання, їдальнею, навчальним корпусом і 

базовим підприємством мало витрачатися  не більше 1 години на добу, а для учнів 

повинні були організовувати безперебійне перевезення транспортом. Також 

вимагалося, щоб трудрезервники проживали поблизу свого навчального закладу й 

водночас неподалік від підприємства, де вони проходили виробниче навчання [173, 

с. 30]. Але навчальні установи навіть за усього бажання не мали матеріальних 

можливостей забезпечити ці вимоги. 



171 
 

  

Оскільки термін навчання в училищах був більшим, ніж у школах, то учні 

змушені були там довше займати житлову площу. Щоб раціонально використати її, 

до РУ та ЗУ намагалися спрямовувати якомога більше міської молоді. Наприклад, у 

1947 р. в гуртожитках жили 80,1 % учнів шкіл ФЗН та лише 59,8 % вихованців 

училищ [6, арк. 66]. 

У закладах, де одночасно навчалися представники обох статей, у вересні 

1944 р. спеціальним наказом запроваджувалося відокремлене проживання [254, 

с. 114–115]. Для кожної статі мали відводитися свої житлові корпуси. Втім, у 

багатьох випадках для дівчат просто виділялося окреме крило будівлі з власним 

входом або взагалі лише окремий поверх. 

Однак зазначимо, що жіноча присутність у гуртожитках закладів трудових 

резервів УРСР була порівняно невеликою. Наприклад, на початку 1945 р. тут 

загалом мешкали 50 тис. осіб чоловічої та 31 тис. жіночої статі. Тобто їхнє 

співвідношення становило близько 1,7 до 1 [3, арк. 4 зв., 33]. Після завершення 

Другої світової війни цей показник швидко змінювався на користь хлопців. На 

початку 1946 р. він вже становив 5:1 (75,5 тис. юнаків та 15 тис. дівчат) [5, арк. 61], а 

у 1947 – вже приблизно 15:1 (156 тис. юнаків та 10 тис. дівчат) [6, арк. 66].  

Заново збудовані гуртожитки для навчальних закладів мали відповідати 

типовим проектам, що були затверджені Міністерством трудових резервів. Будівлі, 

які були виділені та пристосовані під житлові корпуси, теж мали відповідати 

встановленим у системі ДТР параметрам. У гуртожитку на одного учня мало 

забезпечуватися  не менш, ніж 6 м² корисної площі, з яких 4 м² належали до 

житлових приміщень (спальні кімнати) і 2 м² – до так званих культурно-побутових. 

Зауважимо, що при розрахунку цих показників не враховувалися коридори, 

вестибюлі, санвузли, приміщення для опалення та підігріву води [173, с. 28]. 

Всі кімнати у гуртожитку нумерувалися, а їхні двері зачинялися на ключ. У 

кожному приміщені вивішували у рамці під склом опис усього інвентарю, що там 

знаходився. Кожна спальна кімната мала розраховуватися не більш, ніж на 15 осіб 

[173, с. 28]. Однак часто це положення порушувалося, й учнів поселяли у 
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приміщення величезного розміру, що нагадували казарми і призначалися відразу для 

цілої навчальної групи учнів кожне.    

До числа обов’язкових культурно-побутових приміщень школи чи училища 

входили: 

- ізолятор з кількістю місць з розрахунку 2 ліжка на кожні 100 осіб, а якщо 

проживаючих у гуртожитку було понад 200 осіб – то 1 ліжко на 100 мешканців; 

- медичний пункт; 

- кімната особистої гігієни (у гуртожитках для дівчат); 

- кімната для зберігання форменого обмундирування учнів, розмір якої 

розраховувався у співвідношенні 0,2 м² на особу; 

- камера зберігання особистих речей учнів; 

- приміщення для сушіння спецодягу та взуття; 

- кімната для дрібного ремонту, прасування, чищення учнями 

обмундирування; 

- комора для зберігання чистої білизни; 

- комора для зберігання брудної білизни; 

- гардеробна площею з розрахунку 0,2 м² на одного мешканця; 

- червоний куток, бібліотека,  читальня [173, с. 29]. 

Проте діючі норми часто не виконувалися. Республіканське управління 

трудових резервів (РУТР) звітувало про наявність станом на кінець 1944 р. в 

середньому по УРСР близько 3,5 м² [3, арк. 33], а на у 1945 р. – 3,8 м² корисної 

площі на кожного мешканця гуртожитку [5, арк. 61]. В той же час у багатьох 

регіонах цей показник був ще відчутно нижчим. Так, у мережі закладів трудрезервів 

Сумської області було 9 діючих гуртожитків загальною площею 4 тис. м² на 1,5 тис. 

учнів (тобто, 2,7 м² на одну особу) [88, арк. 29]. Тіснота приміщень залишалася 

вкрай серйозною проблемою і надалі. 

У результаті стрімкої розбудови системи трудових резервів протягом 1946–

1947 рр.  кількість учнівського контингенту значно зросла. І хоча одночасно 

відбувалося створення додаткових житлових приміщень, а їх загальна площа 

збільшилась до 613,5 тис. м², та в середньому по Україні на одного трудрезервника у 
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гуртожитку припадало всього 3,4 м² корисної площі у 1946 р. та 3,7 м² – у 1947 р. 

Причому в Ізмаїльській, Сумській та Чернівецькій областях цей показник складав 

всього 2,5  м² [6, арк. 66–67]. 

Наприклад, за підрахунками Сумського облуправління закладам, що йому 

підпорядковувалися, не вистачало майже 5 тис. м² спальних приміщень. У 1947 р. 

практично всі випадки самовільних залишень навчання у Сумському РУ № 2 були 

пов’язані з тим, що для половини контингенту не вистачало місць у гуртожитку. 

Юнаки з сільської місцевості жили на квартирах за власний кошт, а коли ставало 

нічим платити, змушені були кидати навчання. Ситуація виглядала вкрай абсурдно, 

бо формально злочинцями ставали підлітки, які прийшли до училища добровільно, 

бажали навчатися і залишали заклад лише внаслідок відсутності того, що належало 

їм за законом [114, арк. 7]. 

Та все ж найгірше становище склалося у Конотопському РУ № 4, де 173 учні 

проживали на 329 м² (тобто мали 1,9 м² на особу). До того ж частина площі 

гуртожитку припадала на напівпідвальні кімнати, які були визнані непридатними 

для проживання за санітарним станом [93, арк. 46]. Тому у звітах згадується 

наявність в РУ № 4 лише 1,4 м² житлової площі на одну особу, що у 1947 р. 

виявилося найнижчим показником по УРСР і викликало занепокоєння на 

республіканському рівні [6, арк. 67]. 

Керівництво Маріупольської школи мореплавного навчання № 72 оригінально 

вийшло зі складної ситуації дефіциту житла. У деяких чотиримісних кімнатах 

мешкали по 11 осіб. Тому певне розвантаження гуртожитку тут відбувалося  

шляхом відправки частини учнів на кораблі, на борту яких вони й жили, одночасно 

набуваючи досвіду і практичних навичок [38, арк. 6–7].  

Звичайно, крім житлових та культурно-побутових, у кожному гуртожитку 

передбачалися і санітарно-гігієнічні приміщення. Зокрема, це були кімнати для 

умивання з наявністю однієї умивальної точки на кожні 10–15 мешканців, а також 

обладнані каналізацією і водопроводом вбиральні з розрахунку одне місце на 15–20 

хлопців чи на 10–15 дівчат. За відсутності водогону та каналізації дозволялося 
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облаштування винесених утеплених вбиралень з вигрібними ямами з розрахунку 

одне місце на 10–15 осіб [173, с. 29]. 

  Навчальний заклад укладав договори з лазнею, пральнею і перукарнею на 

обслуговування учнів. Якщо можливості регулярного користування послугами 

відповідних організацій не було, то відповідні приміщення мали будуватися при 

гуртожитку школи чи училища і обладнуватися усім необхідним за діючими 

санітарно-технічними нормами. Причому площі, що відводилися на ці приміщення, 

мали виділятися понаднормово. Лазня (або, як варіант, душова) повинна була 

розраховуватися на безперебійне обслуговування всіх мешканців гуртожитку за 

встановленим графіком. У будь якому випадку кожен учень мав відвідувати її не 

менше одного разу на десять днів. 

Будівлі гуртожитків мали бути відремонтовані та відповідати усім санітарно-

технічним умовам, а також вимогам протипожежної безпеки. Вони забезпечувалися 

певним набором засобів пожежогасіння за встановленими нормами. Вхід до будівлі 

у нічний час мав освітлюватися. Проживання сторонніх осіб у приміщенні 

гуртожитків шкіл та училищ ДТР категорично заборонялося [173, с. 30]. 

Більшість відведених під гуртожитки будівель  зазнала пошкодження під час 

Другої світової війни і потребувала відбудови та ремонту. Усі ремонтно-

відновлювані роботи проводилися силами самих учнів та персоналу закладів, які з 

ентузіазмом займалися відбудовою. За відсутності транспорту матеріали 

доставлялися учнями вручну. Так, у багатьох містах вони збирали цеглу на руїнах 

будинків та зносили до гуртожитків. Училищами і школами ФЗН Шостки та 

Конотопу проводився збір віконного скла серед населення. Там, де скла не 

вистачало, вікна частково закладали цеглою [88, арк. 29]. 

До зими приміщення намагалися додатково відремонтувати та утеплити. 

Перевірялася справність системи опалювання. Як правило, гуртожитки опалювалися 

самостійно і лише у виняткових випадках централізовано котельнями базових 

підприємств. Вимогами керівництва ДТР було встановлено, що на подвір’ї поруч з 

гуртожитком, який обладнаний пічним опаленням, обов’язково мав бути сарай для 

зберігання твердого палива (дров, вугілля, торфу). Навчальні заклади повинні були 
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заздалегідь забезпечуватися його запасом на весь опалювальний сезон [173, 

с. 30, 32]. 

Однак зазвичай дана вимога не виконувалася, і до установ трудових резервів 

паливо надходило із запізненням та значними перебоями. Так, за даними 12 

областей України, взимку 1944–1945 рр. до 1 січня школам та училищам системи 

ДТР всього було завезено 8,3 тис. м³ дров із запланованих 42,9 тис. м³,  9 тис. тон 

вугілля при потребі у 36,2 тис. т, а також 0,9 тис. т торфу, що майже відповідало 

визначеній планом кількості [3, арк. 33]. Але проблема була навіть не стільки у 

дефіциті палива взагалі, як у відсутності умов для його завезення до місця 

призначення. На складах та вирубках лежали і призначені для трудрезервів дрова 

(22,8 тис. м³), і вугілля (6,3 тис. т), і понадпланово заготовлений торф (2,7 тис. т), 

для перевезення яких навіть в межах одного міста просто не вистачало транспорту. 

Втім, і згадані запаси повною мірою не задовольняли потреби навчальних закладів у 

паливі [3, арк. 33]. 

Проблеми з паливом не вирішувалися і надалі. Так, взимку 1945–1946 рр. у 

місцях зберігання по Україні залишалася і чимала частина дров (21,4 тис. м³), і 

вугілля (2,8 тис. т), і торфу – (1,2 тис. т), яких так вкрай не вистачало для обігріву 

холодних гуртожитків [5, арк. 62]. 

Під час опалювального сезону 1947–1948 рр. навчальні заклади Запорізького 

обласного управління трудрезервів отримали лише половину потрібної кількості 

вугілля, а на Львівщині траплялися училища-«рекордсмени», забезпечені паливом 

лише на 31 % (РУ № 1) і навіть на 14 % (РУ № 4) [6, арк. 67].  Водночас закладам 

трудових резервів Сумщини не вистачало 1,3 тис. тон торфу із запланованих 3,3 тис. 

тон [93, арк. 46].  

На Донбасі ж, який у пресі того часу називали «всесоюзною кочегаркою», 

навіть наприкінці досліджуваного періоду спостерігався дефіцит палива для 

профтехосвітньої інфраструктури. Наприклад, у Сталінській області станом на 

початок 1949 р. школи та училища отримали лише 71 % вугілля та 65 % дров від 

необхідної кількості [35, арк. 37]. Наступного року через значне скорочення мережі 

навчальних закладів потреба у вугіллі для установ системи трудових резервів впала 
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з 49,5 до 33,3 тис. тон, а у дровах – з 2,8 до 2,1 тис. м³. І хоча план забезпечення 

дровами на зиму 1949 – 1950 рр. станом на 1 січня 1950 р. було перевиконано на 

31 %, однак вугілля надійшло всього 85 % [36, арк. 50]. 

Зауважимо, що досліджувані установи намагалися максимально забезпечити 

паливом місцевого походження, щоб уникнути додаткових транспортних витрат. 

Головним чином, у східних областях це було кам’яне вугілля, а у північних – торф. 

Також повсюди використовувалися дрова. Заготівля виділеної у навколишніх лісах 

деревини на дрова завжди проводилася силами учнівського контингенту. Часто такі 

роботи організовувалися замість уроків, що призводило до значних втрат 

навчального часу [65, арк. 76].  

Траплялося, що отримане паливо було поганої якості. Зокрема, взимку 1946-

1947 рр. Роменська школа ФЗН № 5 отримала вологий і непридатний до горіння 

торф, через що навчальний заклад кілька місяців переживав надзвичайно 

екстремальні випробування [106, арк. 3].   

Проблеми з паливом позначалися на температурі житлових приміщень. Через 

постійний холод у гуртожитках учні масово страждали від застудних хвороб. 

Траплялися навіть смертельні випадки. У матеріалах усної історії є свідчення про 

ситуації, коли вночі в учнівських бараках замерзала вода. Тому юнаки змушені були 

тікати додому, щоб вижити і не загинути від переохолодження. Мова йшла просто 

про фізичне виживання молоді [140, с. 138].  

Не краще склалася ситуація й з меблями. Нормативно для гуртожитків 

закладів ДТР встановлювався перелік найрізноманітнішого інвентарю (див. Додаток 

О). Однак на початку досліджуваного періоду він здебільшого був відсутній. Учні 

були змушені збирати залишки залізних ліжок на руїнах та згарищах будівель. 

Наприклад, тільки на Сумщині таким чином було зібрано та потім  відремонтовано 

близько 1 тис. ліжок [88, арк. 29]. 

Тумбочок і табуретів часто не було взагалі, столів обмаль. Тому учні 

вимушено тримали особисті речі під ліжками або під матрацами. Значну кількість 

необхідних меблів трудрезервники почали виготовляти самотужки. Так, лише у 
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березні–квітні 1946 р. учні Конотопського ЗУ № 1 виготовили 243 табурети, 15 

ліжок, 12 столів, 10 дерев’яних диванів, 2 шафи, 12 вішалок [99, арк. 16 зв.–17 зв.]. 

Відчувалася гостра потреба у м’якому інвентарі. У 1944 р. на 1,5 тис. 

мешканців гуртожитків мережі трудрезервів Сумської області виділено лише 740 

матраців, які були зшиті з білизняної тканини, і 200 ковдр. Рушники, постільна 

білизна, подушки було повністю відсутні. З цієї причини учнів зобов’язали взяти з 

дому власні постільну білизну, а матраци і ковдри, які були отримані від обласного 

управління трудових резервів, видавалися тільки особливо нужденним та сиротам 

[88, арк. 30]. Питання про забезпечення закладів м’яким та жорстким інвентарем 

постійно ставилося перед керівництвом ДТР, але повною мірою воно почало 

вирішуватися вже тільки на початку 1950-х рр. 

У документах згадуються й зворотні ситуації, коли учні продавали на ринку 

отримані ними казенні ковдри і постільну білизну, що було абсолютно 

протизаконно. У більшості випадків таке траплялося під впливом голоду, а за 

отримані кошти купувалися продукти харчування [1, арк. 19 а].  

У перші післяокупаційні роки санітарно-гігієнічні умови проживання у 

гуртожитках були вкрай тяжкими. У перенаселених гуртожитках панувала 

атмосфера безладу і неохайності. Справжнім лихом стали платтяні воші та шкірні 

кліщі, що масово поширилися через відсутність лазень, пралень та регулярної 

заміни натільної і постільної білизни (там, де вона взагалі була). Найстрашніше, що 

ці паразити розповсюджували тиф, коросту й інші заразні хвороби. 

Для боротьби з цими явищами на рівні областей видавалися накази про 

запровадження обсерваційно-карантинних заходів у гуртожитках. Так, констатуючи 

катастрофічну санітарну та епідеміологічну ситуацію у закладах ДТР Рівненщини, 

начальником місцевого обласного управління було наказано не тільки забезпечити 

регулярне відвідування учнями лазні, але й запроваджено регулярні саногляди та 

санобробки (дезінфекцію, дезінсекцію). Також заборонялися як будь-які відпустки 

для учнів, так і відвідування їх у гуртожитках [81, арк. 19]. 

Зауважимо, що кожен такий документ не підлягав розголосу і слугував 

виключно для внутрішнього використання, щоб додатково не дискредитувати і без 
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того заслабкий авторитет установ системи трудових резервів. Для громадськості ж 

надавалася лише інформація у позитивному світлі. У текстах репортажів про 

відвідини трудрезервників (в тому числі на щойно згаданій Рівненщині) писали не 

про вошей та бруд, а про чистоту і порядок. Гуртожиток поставав ідеальним місцем 

для проживання молоді, куди до того ж тягнуться підлітки, щоб послухати радіо та 

займатися у гуртках художньої самодіяльності при червоному куточку [145, с. 3]. 

Одним із засобів вберегти учнів від епідемій були й щеплення. Однак дані 

заходи не могли стати ефективними в обставинах поганої організації медичного 

обслуговування, нестачі кваліфікованого персоналу, якісних вакцин та відсутності 

умов для їх зберігання. Більше того, вони самі могли нести небезпеку. Так, у 1948 р. 

відбулося масове захворювання учнів Сталінського РУ № 22 внаслідок отримання 

ними протитифозного щеплення. Навіть після одужання ці хлопці ще довгий час не 

могли стати до роботи через ослаблення організму. Зауважимо, що у документах 

цей випадок зовсім не розглядався як жахлива надзвичайна ситуація. Дирекція 

повідомляла про нього зі спокійною буденністю, бідкаючись лише через великі 

втрати навчального часу [37, арк. 11–12].   

Погані умови проживання теж були однією із головних причин втеч з 

досліджуваних навчальних закладів. Періодично у своїх звітах керівники управлінь 

трудових резервів зазначали, що одним з найголовніших заходів для боротьби з 

самовільними залишеннями є створення кращих побутових умов для учнів [96, 

арк. 11].  

Лише з 1948 р. умови проживання почали відчутно покращуватися внаслідок 

реорганізації мережі закладів трудових резервів, що включала її скорочення та 

перерозподіл матеріальної бази закритих навчальних одиниць. Значна допомога в 

облаштуванні гуртожитків почала надходити від базових підприємств закладів. Таку 

допомогу вони були зобов’язані надавати за постановою Ради Міністрів СРСР від 

17 червня 1947 р. «Про виконання будівництва нових училищ та шкіл ФЗН» [6, 

арк. 67]. 

Наприклад, якщо у 1946 – на початку 1947 рр. Роменська школа ФЗН № 5 на 

100 осіб контингенту всього мала 300 м² корисної площі гуртожитку з жахливими 
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умовами [107, арк. 1 зв.], то у 1947–1948 рр. базове підприємство – «Роменська 

нафторозвідка» – збудувало для свого навчального закладу додатково ще дві 

двоповерхові будівлі, які використовувались під житло для учнів [108, арк. 5]. 

Загальна площа лише спальних кімнат тепер складала 945 м² на 200 осіб (по 4,7 м² 

на особу) [110, арк. 7].  Крім того, нові гуртожитки містили відсутні до цього 

побутові і гардеробні кімнати, душову, пральню, сушильну кімнату, медпункт та 

ізолятор на чотири місця для хворих. У 1949–1950 рр. гуртожитки школи ФЗН № 5 

настільки були добре забезпечені інвентарем першої необхідності, що керівництво 

навчального закладу вже висловлювало занепокоєння щодо нестачі таких речей, як 

пухові подушки, дзеркала, праски, графини. Ще за пару років до того вони 

однозначно сприймались як предмети розкоші. Згадані нові гуртожитки були 

електро- та радіофіковані, у кімнатах розміщувалися квіти, картини, плакати і 

транспаранти. У рамках соцзмагань серед кімнат проводились конкурси на краще 

приміщення. Зокрема, у 1950 р. перемогла кімната, в якій, на відміну від інших, 

висіли фіранки, які були придбані учнями за власний кошт [112, арк. 1, 6, 7 зв.].  

Наприкінці 1940-х рр. на Львівщині розміри гуртожитків місцевих училищ 

дозволяли виділяти «батьківські кімнати» – окремі приміщення для зустрічей учнів з 

батьками, які приїжджали на побачення з сіл [59, арк. 28]. 

Крім приміщення для проживання учнів гуртожиток ставав ще й місцем 

продовження виховного процесу. На почесних місцях у кожному гуртожитку 

обов’язково розміщували портрети керівників партії та радянського уряду. Також на 

виду мали вивішуватися тексти гімнів Радянського Союзу та УРСР, статуту 

навчального закладу і правил внутрішнього розпорядку та поведінки учнів. 

Особливо це стосувалося червоного куточку. Його належало оформлювати 

транспарантами і агітаційними плакатами, присвяченими трудовим резервам і 

соціалістичному вихованню молоді. Червоний куточок мав забезпечуватися 

настільними іграми (шахи, шашки, доміно, лото), музичними інструментами, а за 

відсутності бібліотеки ще й книгами, газетами та журналами [27, арк. 25].  

З перших днів перебування в установах системи трудових резервів підлітки 

потрапляли в умови суворого розпорядку дня і жорсткої дисципліни. Режим 
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вихованців шкіл та училищ був розписаний майже похвилинно. Щоранку підйом 

учнів проводився відповідальним черговим о 6.30. Лише у святкові дні їх мали 

будити на годину пізніше. Сигналом для підйому мав бути дзвоник або горн. Через 

10 хвилин учні під керівництвом інструктора фізичної культури розпочинали 

обов’язкову фізичну зарядку. Взимку це відбувалося у приміщенні, влітку – на 

вулиці. У цей час чергові по кімнатах прибирали і провітрювали кімнати. Після 

вранішнього туалету і прибирання кімнат учнів шикували по групам на лінійку, де 

старостами проводилася перекличка, про результати якої вони доповідали 

відповідальному черговому по закладу. На вранішню перекличку також обов’язково 

мали з’явитися і учні, що проживали поза гуртожитком. На лінійці відбувався огляд 

зовнішнього вигляду учнів (дотримання особистої гігієни, охайності та правил 

носіння обмундирування). Після лінійки групи організовано під керівництвом своїх 

вихователів чи старост направлялися до їдальні на сніданок. Ті вихованці, в яких на 

лінійці були виявлені порушення зовнішнього вигляду, поверталися до гуртожитку 

для усунення недоліків і після повторного огляду поспішали до їдальні. 

Вечеря за графіком відбувалася о 18.30. Час між заняттями і вечерею 

призначався для відпочинку та культурно-масової роботи. Після вечері учні мали 

займатися виконанням домашніх завдань. З 21.00 до 21.45 мали відбуватися 

прогулянка перед сном і вечірній туалет, після чого за сигналом відповідального 

чергового по училищу (школі) учні шикувалися на вечірню лінійку, де знову 

відбувалася перекличка вихованців. Після доповідей старост груп про результати 

перевірки усі в положенні за командою «Струнко!» виконували гімн Радянського 

Союзу. О 22.00 оголошувався відбій, і учні з лінійки йшли спати до своїх кімнат 

[173, с. 74–75]. 

Для забезпечення порядку у гуртожитках шкіл ФЗН та училищ постійно 

перебували чергові коменданти. Формально вони підпорядковувалися старшому 

коменданту. До штатів закладів вводилися посади вихователів, які слідкували за 

дотриманням розпорядку дня, проводили вечірні перевірки, контролювали 

дисципліну. Майстри виробничого навчання теж були зобов’язані регулярно 

відвідувати у гуртожитку довірені їм групи. Після війни на усі згадані вище посади 
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здебільшого призначали демобілізованих сержантів та молодших офіцерів, які 

прагнули запровадити порядки якомога близькі до військових [173, с. 28–29].  

Постійний нагляд за учнями був дійсно необхідний. Поведінка хлопців, що 

виросли в умовах війни без достатнього батьківського виховання, часто було доволі 

нігілістичною і брутальною. Непоодинокими явищами були пияцтво, псування 

майна, бійки, крадіжки та грабунки. За байдужості чи навіть потурання 

адміністративно-педагогічного персоналу порушення дисципліни могли набирати 

загрозливих форм. 

Так, саме за таких обставин у 1949 р. у новозбудованому гуртожитку 

Макіївської школи ФЗН № 51 за кілька місяців були вибиті 20 дверей та понад 200 

шибок у вікнах, а раптова зовнішня перевірка однієї ночі виявила близько 40 п’яних 

учнів [12, арк. 151]. Згадаємо також, що у квітні 1950 р. одна з груп Сумського 

РУ № 1 після розпивання спиртного зі своїм майстром вчинила масовий напад на 

сусідню групу. У результаті одного з нападників за жорстоке побиття з хуліганських 

мотивів засудили до 4 років позбавлення волі, ще двох його товаришів – до 3 років 

[98, арк. 13, 17]. 

Отже, афішоване державою право на безкоштовне проживання у гуртожитках 

і високі нормативні вимоги до цих об’єктів інфраструктури, сприймалися молоддю 

надзвичайно позитивно. Але на практиці гуртожитки часто встановленим 

стандартам не відповідали і характеризувалися незадовільними побутовими та 

соціальними умовами та казарменим режимом водночас. 

*** 

 Таким чином, повне державне утримання учнів в установах системи трудових 

резервів сприяло добровільному залученню молоді до закладів системи ДТР. В 

умовах повоєнного голоду безкоштовне забезпечення їжею у школах та училищах 

виглядало для підлітків особливо привабливо.  

Однак високі норми харчування для вихованців шкіл та училищ не 

виконувалися через незадовільне централізоване постачання, поширеність спільного 

харчування учнів з робітниками, заміни продуктів, їх низьку якість і розкрадання 

персоналом навчальних установ. Підсобні господарства, що були створені для 
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покращення раціону учнівського контингенту і забезпечення певної самоокупності 

закладів, виявилися вкрай неефективними. Приготування та прийняття їжі нерідко 

супроводжувалися антисанітарними умовами та незручностями для мобілізованої 

молоді. Проблеми з харчуванням призводили до зниження дисципліни серед 

трудрезервників та підштовхували їх до самовільного залишення навчання. 

Розроблена уніформа учнів установ системи трудових резервів відповідала 

загальній мілітаризації суспільства і слугувала наданню закладам 

напіввоєнізованого характеру. Уніфіковане обмундирування сприяло розвитку 

корпоративної гідності та духу колективізму серед мобілізованої молоді, 

дисциплінувало її. Разом з тим знаки розрізнення на стандартному одязі дозволяли 

без зусиль встановити належність учня не тільки до установ системи трудових 

резервів взагалі, але й до конкретного навчального закладу. Окрім приналежності до 

потужної державної структури обмундирування підкреслювало силу і виправку 

юнаків, що робило його популярним серед молоді. Однак, встановлені законом 

достатні обсяги забезпечення одягом та взуттям не виконувалися через їхній 

дефіцит, неналежні централізоване постачання і розподіл, а також розкрадання 

персоналом. Критичною ситуацію робила низька якість обмундирування, 

відсутність умов для його прання, ремонту та зберігання, високий рівень крадіжок.   

Більшість учнівського контингенту впродовж навчання мешкали у 

гуртожитках, однак не виключалася можливість проживання мобілізованої молоді 

поза ними. Зазвичай, відносна кількість учнівського контингенту у гуртожитках 

відрізнялася залежно від типу закладу, і в школах ФЗН цей показник був 

найбільшим. Встановлені державою параметри забезпечення житловими та 

допоміжними приміщеннями мали гарантувати трудрезервникам комфортні умови 

перебування. Однак насправді проживання у гуртожитках часто відзначалося 

матеріально-побутовими і соціальними негараздами. Значними проблемами для 

мешканців були тіснота і перенаселеність кімнат, нестача меблів і постілі, погане 

опалення взимку та антисанітарія. Передбачений постійний нагляд персоналу за 

учнями, виховні заходи, жорстка дисципліна і регламентований розпорядок дня 

перетворювали життя у гуртожитках на казармений режим. 
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ВИСНОВКИ 

 
Опрацювання і аналіз наведених у дисертаційному дослідженні літератури і 

джерел дозволили нам дійти низки висновків: 

- З’ясовано, що у сучасній історичній літературі відсутнє комплексне 

дослідження соціально-економічних та соціокультурних особливостей відновлення 

та функціонування навчальних закладів системи державних трудових резервів в 

Україні у 1943–1950 рр., незважаючи на певну увагу до цієї теми з боку вчених. 

Аналізуючи доробок інших дослідників з вивчення різних аспектів діяльності 

радянської профтехосвіти, нами визначено, що для радянських істориків, як і для 

західних, як правило, характерний розгляд проблеми виключно у рамках 

загальносоюзного рівня без врахування української специфіки відповідних процесів 

і явищ. До того ж численні публікації радянського періоду значною мірою є 

тенденційними в оцінках і висновках. Пострадянська російська історіографія 

питання наразі зосереджується лише на регіональних особливостях мережі установ 

трудових резервів у РСФСР. Частка робіт, присвячених саме навчальним закладам 

ДТР України відбудовчої доби, у загальній масі досліджень складає невеликий 

відсоток і належить (за поодинокими випадками) сучасним українським науковцям. 

Але водночас існує низка аспектів вказаної проблеми, що досі не отримали 

належного висвітлення в їхніх працях. Мало уваги приділено особливостям  

трансформації мережі закладів ДТР, фактичній організації і змісту навчання, 

виховному процесу, соціокультурним характеристикам персоналу і учнівського 

контингенту, а також повсякденному життю трудрезервників. 

Масив джерельної бази дослідження є доволі багатим і різноплановим, хоча і 

має певні недоліки. Опубліковані джерела в основному побачили світ у радянські 

часи, а тому спеціально підбиралися так, щоб підтримувати тогочасні офіційні 

схеми вивчення даної проблематики. У цій ситуації для нас особливу роль 

відіграють архівні матеріали, в тому числі й ті, які за СРСР зберігалися як секретні. 

Використані нами архівні джерела представлені здебільшого офіційними 

документами різних державних установ. Багато з них відносяться до числа 
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маловідомих або залучаються до наукового обігу вперше. Ці матеріали збереглися 

не у повному обсязі, до того ж вони розпорошені по різним архівосховищам, в тому 

числі у зоні т. зв. антитерористичної операції. Більш рельєфним дослідження 

дозволяє зробити використання інформації повоєнної преси, усної історії, мемуарної 

та художньої літератури. Усі вивчені джерела є фактологічно значущими для 

розв’язання поставлених у дослідженні мети й завдань. 

Опрацювання української та зарубіжної історіографії, об’єктивне висвітлення 

досліджуваних подій та явищ потребували визначення необхідних принципів і 

методів дослідження, раціонального компонування і врахування специфіки 

різноманітної за характером й інформативністю джерельної бази, що дозволило 

ефективно розкрити поставлені науково-дослідні завдання. Робота базується на 

принципах історизму, об’єктивності, системності, всебічності, антропологізму із 

застосуванням сукупності загальнонаукових, специфічно-історичних та 

міждисциплінарних методів, а саме: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, 

типологізації, порівняльно-історичного, проблемно-хронологічного, історико-

генетичного, ретроспективного, індивідуально-психологічного, просопографічного 

та ін. З метою підвищення якості дослідження були застосовані кількісні методи, а 

також залучені сучасні інформаційні технології. Комплексне використання 

зазначеного методологічного інструментарію дозволило осмислити роль і значення 

навчальних закладів трудових резервів в освітньо-культурній, суспільній та 

економічній площині розвитку України за відбудовчих процесів.   

- У післяокупаційний час система державних трудових резервів стала 

ключовим виконавцем завдання з відтворення кадрового потенціалу індустріального 

робітництва. Її організація та структура управління у повній мірі задовольняла 

запитам тоталітарної держави та планової адміністративно-командної економіки. 

Мережа установ системи ДТР України у період відбудови народного господарства 

переважно складалася із заново створених шкіл та училищ і бурхливо зростала до 

1948 р., після чого була скорочена внаслідок оптимізації і переорієнтування з 

масовості на вищу якість підготовки учнів. Урізноманітнення видів навчальних 

закладів трудрезервів у відбудовчий період спричинено наступними факторами: 
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специфічними потребами різних галузей економіки у робітничих кадрах широкого 

спектру професій різного рівня кваліфікації; необхідністю диференційованого 

підходу до залучення молоді різного віку, статі та рівня шкільної освіти; бажанням 

влади афішувати покладену на систему ДТР роль соціального захисту неповнолітніх 

сиріт. Тісний зв’язок зі станом стратегічних галузей народного господарства 

визначив характер розміщення шкіл та училищ трудових резервів, а також зумовив 

географічну неоднорідність мережі досліджуваних навчальних закладів, за якої 

більшість їх знаходилася на сході УРСР.   

- Внаслідок мізерності ресурсів, що централізовано надавалися державою на 

відбудову знищеної у роки Другої світової війни матеріальної бази закладів ДТР, 

вона довгий час залишалася незадовільною і не відповідала реальним потребам. 

Найгострішими проблемами були нестача навчальних та виробничих приміщень, 

відсутність інструментів, технічного обладнання, підручників і навчальних 

матеріалів. Більшість ремонтно-відновлювальних робіт проводилася силами власних 

співробітників і учнів. Значна частина інвентарю і технічного оснащення 

вироблялася школами та училищами трудових резервів самотужки. Також 

розбудова навчальних закладів великою мірою залежала від допомоги базових 

підприємств. Хоча оптимізація мережі установ трудових резервів наприкінці 1940-

х рр. дозволила дещо покращити становище, певні труднощі із забезпеченістю 

деякими складовими матеріальної бази не були вирішені.     

- За характером діяльності працівники досліджуваних навчальних закладів 

складали три групи: адміністративний, педагогічний та господарський персонал. 

Установи ДТР відчували значні кадрові проблеми, головними з яких були: нестача 

адміністративного та педагогічного персоналу, його низький освітній та 

кваліфікаційний рівень, висока плинність кадрів, неузгодженість навчального 

процесу з планами заходів з підвищення кваліфікації, посадові зловживання і 

порушення дисципліни працівниками. Головними причинами всього цього були 

наслідки Другої світової війни і малоефективна модель управління персоналом. 

Разом з тим рівень оплати праці працівників шкіл та училищ трудових резервів мав 

порівняно задовільний характер в умовах загального низького рівня життя 
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населення у повоєнний період. Однак вирішального впливу на формування 

колективів навчальних закладів даний фактор не відігравав. Суттєве значення мало 

направлення в адміністративному порядку на роботу до системи ДТР працівників 

промислових підприємств, демобілізованих військових, молодих спеціалістів, 

випускників-трудрезервників тощо. Величезні зусилля, спрямовані на підвищення 

кваліфікації персоналу, дозволили певною мірою підвищити його професійну 

компетентність. 

- Регулярні кампанії з мобілізації до закладів трудових резервів у період 

відбудови економіки стали невід’ємним атрибутом тогочасного життя молоді та 

відігравали надзвичайно важливу роль у поповнені робітничого класу у СРСР. 

Заходи з мобілізації проводилися призовними комісіями, організованими на рівні 

міст і районів, а у другій половині 1940-х рр. ще й місцевими військовими 

комісаріатами. Дані кампанії підтримувалися насиченою і потужною агітацією. 

Процедура залучення підлітків до спеціальних училищ була дещо ускладнена через 

необхідність виконання державних вимог щодо соціального захисту дітей-сиріт. 

Водночас встановлені урядом плани призовів, як правило, не виконувалися. 

Масштабний процес залучення молоді до установ системи трудових резервів та 

методи його здійснення ускладнювалися різними підходами до комплектування 

учнівських контингентів закладів певних типів, розширенням категорій 

мобілізованих за рахунок дівчат, юнаків старшого віку і учнів середніх шкіл, 

неоднозначною мотивацією молоді до навчання, поширенням ухиляння від 

примусових призовів, а також пошуком владою шляхів до оптимізації кількісно-

якісних показників профтехосвітньої діяльності системи ДТР.    

- Значну частину свого учнівського контингенту заклади ДТР втрачали через 

дострокове вибуття, головними причинами якого були стан здоров’я, самовільне 

залишення, ув’язнення за вироком суду, а також відрахування за дозволом ГУТР 

(Міністерства трудових резервів) з поважних мотивів. Найбільшого розмаху 

набрали втечі мобілізованих. Причини даного явища були пов’язані з недоліками 

матеріального-побутового забезпечення учнів, негативними особливостями 

радянської мобілізаційної політики, конфліктами серед молоді, а також 
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внутрішньою мотивацією учнів. Крім встановленого законом кримінального 

переслідування втікачів широко використовувалося їх повернення. Серед 

різноманітних методів попередження та боротьби із самовільними залишеннями 

використовувалися як стандартні регламентовані, так і протиправні. Для подолання 

масовості даного явища наприкінці відбудовчого періоду найбільш дієвими стали не 

силові дії, а заходи, що спрямовані на ліквідацію безпосередніх причин втеч. 

- Складовими процесу підготовки молодих робітничих кадрів у закладах 

трудових резервів були: виробниче навчання, спеціально-технічні та загальноосвітні 

дисципліни включно з політзаняттями, а також фізичне виховання чи військова 

підготовка. Наголос робився на набутті практичного досвіду шляхом виробничого 

навчання, на яке відводилася левова частка часу. Відмінності у навчальних планах 

шкіл та училищ системи ДТР дозволяли забезпечити одночасну потребу економіки у 

робітниках різних спеціальностей і рівнів професійної кваліфікації. Робота учнів на 

виробництві під час практики здебільшого використовувалася як спосіб їх 

практично безкоштовної експлуатації. 

- Учні-трудрезервники ставали об’єктом інтенсивного ідеологічного 

виховання не тільки через обов’язкові програмні та додаткові гурткові політзаняття і 

діяльність комсомолу, а й організоване дозвілля. Цікаве проведення вільного часу у 

закладах ДТР допомагало залучити молодь і утримати її, а також сприяло 

культурному вихованню і соціалізації майбутніх робітників відповідно до запитів 

тоталітарної держави. Художня самодіяльність і туристично-спортивні заходи в 

установах системи трудових резервів використовувались для агітаційно-

пропагандистської роботи серед населення, а фізкультурно-спортивні та військові 

секції та гуртки спрямовувалися на посилену військову підготовку молоді. 

- Тотальна залежність учнів від держави впливала на повсякденне життя учнів 

у закладах трудових резервів. В умовах нестатків і повоєнного голоду норми 

державного харчового і матеріально-побутового забезпечення у закладах системи 

ДТР сприймалися достатніми, що приваблювало молодь до установ системи 

трудових резервів. Водночас встановленим нормам фактичне забезпечення їжею, 

одягом і взуттям здебільшого не відповідало через проблеми їх централізованого 
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постачання, неефективне використання ресурсів, неналежну якість товарів і 

корупцію серед персоналу установ.  

Спеціальним стандартизованим одягом забезпечувалися уніфікація 

зовнішнього виду трудрезервників, нівеляція індивідуальності та розвиток 

колективізму і корпоративної честі серед учнів. Схожа на військову уніформа 

відповідала мілітарному духові установ ДТР. Вона давала молоді відчуття престижу 

від причетності до державної машини, сприяла підтриманню дисципліни. 

Обмундирування було зручним, мало утилітарний характер, підкреслювало 

виправку і добрі фізичні кондиції учнів. Норми забезпечення усіма елементами 

уніформи в умовах нестатків доби відбудови економіки вважалися достатніми. 

Водночас реальне речове забезпечення часто залишалося незадовільним внаслідок 

нестачі одягу та взуття, їх низької якості, а також поганої організації розподілу між 

закладами. Значної поширеності набули злочини, пов’язані з незаконним 

заволодінням різних елементів обмундирування.    

Більшість трудрезервників під час навчання мешкали у гуртожитках. 

Відновлення житлових будівель навчальних закладів трудових резервів здебільшого 

проводилося силами учнівського контингенту та адміністративно-педагогічного 

персоналу. Велике значення для цих об’єктів інфраструктури мала допомога 

базових підприємств. Головними проблемами, які перешкоджали відбудові та 

нормальному функціонуванню гуртожитків, були дефіцит будівельних матеріалів, 

нестача меблів, м’якого інвентарю, палива, а також тіснота приміщень, 

антисанітарія, незадовільні соціальні умови. Загалом їхній стан покращився лише 

наприкінці досліджуваного періоду. 

Умови перебування у закладах трудрезервів значною мірою залежали від типу 

і географічного розташування навчальної установи, а також від ставлення 

адміністрації, її особистісних якостей та рівня професійної компетенції. Найбільше 

усі проблеми матеріально-побутового забезпечення учнів ДТР проявилися на 

Донбасі через особливості розвитку досліджуваної структури у цьому 

індустріальному регіоні. 
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На основі проведеного дослідження дисертантом запропоновано такі 

рекомендації: 

1. З метою подальшого вивчення соціальної історії України, зокрема минулого 

вітчизняної професійно-технічної освіти та трудрезервників як суспільної групи 

тоталітарної доби, можуть бути запропоновані такі перспективні тематичні групи та 

напрями конкретно-історичних досліджень: порівняльний аналіз закладів системи 

ДТР та відомчих профтехосвітніх установ; регіональна специфіка галузі; історія 

певних типів закладів (СпецРУ, ХудРУ, ШМН тощо) та окремих навчальних 

установ; інтеграція трудрезервників до робітничої верстви та їх адаптація до умов 

виробництва; гендерні та соціопсихологічні особливості, дозвілля та рекреація 

учнівського контингенту; санітарний стан і медичне забезпечення, стан здоров’я  

вихованців системи трудових резервів; відображення історії ДТР в усній історії.  

2. Для органів влади та державних структур України з метою удосконалення 

вітчизняної професійної освіти та підвищення ефективності її функціонування 

можна запропонувати наступні кроки: розробити державну програму удосконалення 

сучасної профтехосвітньої галузі, враховуючи історичний досвід; у структурі 

Міністерства освіти та науки України організувати роботу з підвищення кваліфікації 

працівників відповідних управлінь та навчальних закладів, яка включатиме лекції 

(чи інші види інформування), присвячені історії кваліфікаційної підготовки 

робітничої верстви, її національним і регіональним особливостям, порівнюючи 

причини негативних явищ у професійно-технічній освіті минулого та сучасності і 

враховуючи отримані результати, проводити системні заходи, які сприятимуть їхній 

мінімалізації. Перспективним вважаємо консультування працівників освіти на 

основі даного наукового дослідження з наступних актуальних питань: оптимізація 

структури управління галуззю, підвищення популярності профтехосвітніх закладів, 

залучення молоді та мотивація її до навчання, співпраця навчальних закладів з 

потенційними роботодавцями, зміст і організація навчання, національно-

патріотичне виховання і військово-фізична підготовка юнаків, запровадження 

форми (однотипного одягу з логотипами установ), облаштування матеріально-

побутового життя учнів.    
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59. Спр. 25. Отчет по управлению об учебно-воспитательной работе за 

1948/1949 учебный год. 1949 р., 41 арк. 

 

Ф. Р-2226 Дрогобицьке обласне управління трудових резервів 

оп. 1 

60. Спр. 13. Постановления, планы и сведения о ходе призыва молодежи в 

ремесленные училища и школы ФЗО. 1945 р., 61 арк. 

61. Спр. 38. Отчет о культурно-массовой и воспитательной работе школы ФЗО 

№ 6 г. Дрогобыч за І квартал 1947 г. 1947 р., 11 арк. 

62. Спр. 58. Протоколы областной конференции работников ремесленных 

училищ и школ ФЗО и заседаний учебно-методического совета Дрогобычского 

областного управления трудовых резервов. 1948 р., 23 арк. 

 

Державний архів Одеської області 

 

Ф. Р-28 Одеське обласне управління професійно-технічної освіти Головного 

управління професійно-технічної освіти 

оп. 1 

63. Спр. 15. Сметы админхозрасходов и штаты. 1945 р., 152 арк. 

64. Спр. 30. Учебные планы и отчеты по учебно-производственной работе. 

1946 р., 235 арк. 

65. Спр. 37. Отчеты об учебно-производственной работе. 1946 р., 161 арк. 

66. Спр. 59. Учебные планы и отчеты по учебно-производственной работе. 

1947 р., 208 арк. 

67. Спр. 66. Сметы админхозрасходов и штаты ФЗО и РУ. 1947 р., 211 арк. 



198 
 

  

оп. 2 

68. Спр. 3. Приказы начальника управления трудовых резервов о случае 

самоубийства ученицы ремесленного училища. 08.07.1946 р., 1 арк. 

 

Ф. Р-6722 Одеський обласний будинок культури учнів професійно-технічних 

учбових закладів Одеського обласного управління професійно-технічної освіти, 

м. Одеса 

оп. 1 

69. Спр. 1. Планы работы ДК, протоколы смотров художественной 

самодеятельности. 1944—1946 рр., 164 арк. 

70. Спр. 6. План культурно-массовой и художественно-воспитательной работы 

и квартальные отчеты о работе дома культуры. 1950 р., 198 арк. 

 

Ф. Р-6757 Одеське міське професійно-технічне училище № 3 Одеського 

обласного управління професійно-технічної освіти 

оп. 1 

71. Спр. 3. Протокол заседания учебно-методического совета. 1949 р., 4 арк. 

 

Ф. Р-7359 Котовське сільське професійно-технічне училище № 9 Одеського 

обласного управління професійно-технічної освіти, м. Котовськ Котовського району 

Одеської області 

оп. 1 

72. Спр. 14. Переписка с облуправлением трудовых резервов по основной 

деятельности. 1947 р., 26 арк. 

 

Державний архів Рівненської області 

 

Ф. Р-204 Виконавчий комітет Рівненської обласної ради депутатів трудящих 

оп. 2 



199 
 

  

73. Спр. 28. Протоколы заседаний Костопольского районного совета депутатов 

трудящихся за 1944—1945 гг. 1944—1945 рр., 377 арк. 

74. Спр. 203. Автобиографии служащих облисполкома. Сведения о 

выполнении плана заготовки живсырья по Ровенской области. Телеграммы из Киева 

по вопросу весенней очистки городов и другим вопросам. 1945 р., 271 арк. 

75. Спр. 333. Переписка с райисполкомами, директивные указания о наборе 

рабочей молодежи в школы ФЗО. 1946 р., 77 арк. 

оп. 4 

76. Спр. 54. Матеріали до протоколів засідань виконкому обласної ради 

трудящих № 15—20. 1947 р., 332 арк. 

77. Спр. 75. Протоколи засідань Ровенської обласної ради депутатів трудящих 

№ 31 від 13 грудня 1948 р., № 32 від 23 грудня 1948 р. 1948 р., 303 арк. 

78. Спр. 81. Матеріали до протоколів засідань виконкому обласної ради 

трудящих. 1948 р., 347 арк. 

79. Спр. 108. Протоколи засідань виконкому Ровенської обласної ради 

трудящих. 1949 р., 288 арк. 

 

Ф. Р-2571 Рівненське середнє професійно-технічне училище № 1 

оп. 1 

80. Спр. 2. Паспорт школы ФЗО № 2. 1946—1954 рр., 85 арк. 

81. Спр. 6. Приказы начальника Ровенского областного управления трудовых 

резервов. 1947 р., 28 арк.  

82. Спр. 7. Приказы областного управления Министерства трудовых резервов. 

1948—1949 рр., 80 арк. 

83. Спр. 8. Приказы Министерства и Житомирского областного управления 

трудовых резервов. 1948—1955 рр., 19 арк.  

84. Спр. 10. Учебные планы и программы. 1949—1950 рр., 184 арк. 

85. Спр. 11. Социалистические обязательства и протоколы по подведению 

итогов соцсоревнований за 1949/1950 — 1952/1953 учебные годы. 1949—1953 рр., 

46 арк.  
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86. Спр. 16. Приказы Житомирского межобластного управления Министерства 

трудовых резервов. 1950—1951 рр., 48 арк. 

 

Державний архів Сумської області 

 

Ф. Р-3369 Сумське обласне управління професійно-технічної освіти 

Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті 

оп. 1 

87. Спр. 3. Постановления облисполкома, которые относятся к деятельности 

управления (об открытии школ ФЗО). 1944 р., 7 арк. 

88. Спр. 7. Отчеты управления и училищ об учебной работе. 1944 р., 218 арк. 

89. Спр. 12. Отчет о деятельности областного управления трудовых резервов 

за 1945 г. 1945 р., 31 арк. 

90. Спр. 15. Приказы и распоряжения Главного управления трудовых резервов 

при СНК СССР. 1946 р., 25 арк. 

91. Спр. 16. Приказы Министерства трудовых резервов СССР. 1946 р., 31 арк.  

92. Спр. 18. Отчет о деятельности областного управления трудовых резервов 

за 1946 г. 1946 р., 56 арк. 

93. Спр. 24. Отчет о деятельности областного управления трудовых резервов 

за 1947 г. 1947 р., 58 арк. 

94. Спр. 25. Приказы Министерства трудовых резервов СССР. 1947 р., 49 арк. 

95. Спр. 29. Решения облисполкома о порядке призыва молодежи. Акты и 

списки на призванную молодежь. Обязанности врача, сопровождающего 

призванную молодежь. 1947 р., 39 арк. 

96. Спр. 34. Отчет о деятельности областного управления трудовых резервов 

за 1948 г. 1948 р., 83 арк. 

97. Спр. 47. Отчет о деятельности областного управления трудовых резервов 

за 1949 г. 1949 р., 54 арк. 

98. Спр. 65. Отчеты о наличии и движении учащихся в ремесленных училищах 

и школах ФЗО. 1950—1951 рр., 159 арк. 
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Ф. Р-5016 Конотопське залізничне училище № 1 Сумського обласного 

управління трудових резервів, м. Конотоп Сумської області 

оп. 1 

99. Спр. 4. Статистические отчеты о производственной деятельности. 1945—

1949 рр., 90 арк. 

100. Спр. 5. Годовой и квартальные отчеты железнодорожного училища за 

1946 г. 1946 р., 20 арк. 

101. Спр. 13. Статистические данные о движении учащихся и переписка по 

данному вопросу за 1950 г. 1950 р., 46 арк. 

 

Ф. Р-6405 Народний суд Глинського району Сумської області 

оп. 1 

102. Спр. 128. Статистические отчеты народного суда Глинского района 

Сумской области за 1947 г. 1947—1948 рр., 58 арк. 

 

Ф. Р-6477 Роменська школа фабрично-заводського навчання № 5 Сумського 

обласного управління трудових резервів, м. Ромни Сумської області 

оп. 1 

103. Спр. 3. Штатное расписание. Смета расходов за 1944 год. 1944 р., 3 арк. 

104. Спр. 6. Справка о состоянии и мероприятиях по определению перечня 

профессий и укреплению учебно-производственной базы. 1945 р., 4 арк. 

105. Спр. 21. Устав Роменской школы № 5. 1946 р., 1 арк. 

106. Спр. 27. Протоколы общих собраний рабочих и служащих, учащихся, 

методического совета. 1947 р., 24 арк. 

107. Спр. 28. Справка об учебно-хозяйственном состоянии школы. 1947 р., 

2 арк. 

108. Спр. 31. Годовой отчет по подготовке кадров. 1947 р., 61 арк. 

109. Спр. 43. Отчеты, информации, доклады о политико-массовой и 

воспитательной работе. 1948 р., 104 арк. 

110. Спр. 44. Статистические отчеты по кадрам за 1948 г. 1948 р., 10 арк. 
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111. Спр. 75. Протоколы общих собраний учащихся, 8 арк. 

112. Спр. 76. Годовой отчет по учебно-производственной деятельности школы 

за 1950 г. 1950 р., 10 арк. 

 

Ф. Р-7607 Сумське ремісниче училище № 1 Сумського обласного управління 

трудових резервів м. Суми Сумської області 1943—1954 рр. 

оп. 1 

113. Спр. 2. Штатное расписание и смета расходов на 1947 год. 1947 р., 6 арк. 

114. Спр. 9. Отчет об итогах учебно-воспитательной работы за 1947 г. 1947 р., 

50 арк. 

115. Спр. 20. Отчет об итогах учебно-воспитательной работы за 1950—1951 

учебный год. 1951 р., 46 арк. 

 

Ф. Р-7609 Путивльське спеціальне ремісниче училище № 44 Сумського 

обласного управління трудових резервів, м. Путивль Путивльського району 

Сумської області. 1945—1953 рр. 

оп. 1 

116. Спр. 1. Акт передачи имущества и товароматериальных ценностей при 

смене директора. 1945 р., 18 арк. 

117. Спр. 3. Сметы и штатное расписание на 1947 год. 1947 р., 42 арк. 

118. Спр. 6. Акт комплексной ревизии училища областным управлением 

трудрезервов, в котором зазначена характеристика училища за 1948 г. 1948 р., 5 арк. 

119. Спр. 8. Сметы и штатное расписание на 1949 г. 1949 р., 23 арк. 

 

Державний архів Харківської області 

 

Ф. Р-5667 Харківське обласне управління професійно-технічної освіти 

Головного управління професійно-технічної освіти при Раді Міністрів УРСР  

оп. 1 
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120. Спр. 2. Приказы Главного управления трудовых резервов при СНК СССР. 

1943 р., 36 арк. 

121. Спр. 8. Годовые отчеты по основной деятельности училищ, школ и 

Васищевского дома отдыха за 1943 г. 1943 р., 48 арк. 

122. Спр. 9. Приказы Главного управления трудовых резервов при СНК СССР. 

1944 р., 54 арк. 

123. Спр. 24а. Годовой отчет о работе училищ Харьковской области за 

1944/1945 учебный год, 33 арк. 

124. Спр. 41. Докладная записка начальнику Главного управления училищ и 

школ ФЗО УССР о выполнении постановления Совета Министров СССР от 

30 сентября 1946 г. за № 2217 и приказа Министра трудовых резервов № 183 от 

15 сентября 1946 г. «О мероприятиях по улучшению подготовки кадров». 1946—

1947 рр., 19 арк. 

125. Спр. 118. Материалы о расформировании и сокращении сети училищ и 

школ системы (приказы, решения, переписка). 1949 р., 14 арк. 
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ДОДАТКИ 

 
Додаток А 

Схема 1. Структура управління системою ДТР України у середині 1940-х років1 

 

 

 

                                                
1 Складено на підставі: ЦДАВО України. Ф. 4609. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 4. 

Головне управління трудових резервів 
при Раді Народних Комісарів СРСР 

Республіканське управління трудових резервів УРСР 

обласні та міжобласні 
управління трудових 

резервів 

навчальні заклади 
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Додаток Б 
 

Схема 2. Структура управління системою ДТР України 

наприкінці 1940-х років2 

 

 

 
 

                                                
2 Складено на підставі: Державний архів Луганської області. Ф. Р-2419. Оп. 6. Спр. 8. Арк. 10–12; 
Державний архів Сумської області. Ф. Р-3369. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 25–26. 

Міністерство трудових резервів СРСР 
 

Головне управління ремісничих і залізничних 
училищ та шкіл ФЗН УРСР 

обласні та міжобласні 
управління трудових 

резервів 

обласні управління 
трудових резервів 

(на Донбасі) 
 

навчальні заклади 

міські управління 
трудових резервів 

 

навчальні заклади 
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Додаток В 
 

Схема 3. Типологія навчальних установ системи ДТР у 1943–1950 рр.3 

 

                                                
3 Складено на підставі: ЦДАВО України. Ф. 4609. Оп. 1. Спр. 45. Арк. 101; там само. Спр. 47. 
Арк. 106; там само. Спр. 132. Арк. 1.  

Навчальні заклади державних трудових резервів 
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Додаток  Г 
 

Кількісні показники мережі закладів системи ДТР України4 
 
 

Діаграма 1. Зміни кількості навчальних закладів (дані на кінець відповідного року). 
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Діаграма 2. Зміни кількості учнів (дані на кінець відповідного року). 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Кількість учнів 44 000 128 000 126 000 161 000 217 000 188 000 135 000 105 000

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

 
                                                
4 Побудовано за: ЦДАВО України. Ф. 4609. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 1–2 зв.; там само. Спр. 21. Арк. 1–2; 
там само. Спр. 45. Арк. 5–6; там само. Спр. 132. Арк. 1–2; там само. Спр. 180. Арк. 2–3. 
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Додаток Д 
 

Рівень освіти працівників навчальних закладів системи ДТР 
 

Табл. 1. Стан на 1 січня 1946 р.5 
 Директори Старші 

майстри 
Майстри виробничого 

навчання 
Вихователі 

Вища освіта 
21,3 % 12,3 % 1,2 % 6,3 % 

Незакінчена вища 
освіта 13,2 % 8,2 % 1,7 % 7,2 % 

Середня спеціальна 
освіта 11,6 % 33,1 % 9,8 % 11,7 % 

Повна загальна 
середня освіта 

 

51,7 % 

15,2 %  

36,8 % 

32,8 % 

Неповна 
(незакінчена) 
середня освіта 

 
19,4 % 

 
32,4 % 

Початкова освіта 
2,2 % 11,8 % 50,5 % 9,6 % 

 
 

Табл. 2. Стан на 1 січня 1948 р.6 
Посада Вища освіта  Середня 

спеціальна 
освіта  

Загальна середня і 
початкова освіта 

(«практики») 

Директори 21,3 % 39,8 % 38,9 % 

Заступники директора з 
навчально-виробничої 
частини 

56,8 % 35 % 8,2 % 

Помічники з культурно-
виховної роботи 

8,8 % 21,7 % 69,5 % 

Старші майстри 15,2 % 46,6 % 38,2 % 

Майстри виробничого 
навчання  

2,4 % - училища 
0,8 % - школи ФЗН дані відсутні 66,7 % 

Вихователі 4,7 % 28,5 % 66,8 % 

 

                                                
5 ЦДАВО України. Ф. 4609. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 76–77. 
6 ЦДАВО України. Ф. 4609. Оп. 1. Спр. 45. Арк. 83–85. 
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Додаток Ж 
 

Графік динаміки змін фактичної чисельності учнів 
шкіл системи ДТР Луганщини у 1944-1949 рр. 7 
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7 Побудовано за: Державний архів Луганської області. Ф. Р-2419. Оп. 6. Спр. 1. Арк. 2–15;  там 
само. Спр. 3. Арк. 1–11; там само. Спр. 6. Арк. 1–21; там само. Спр. 7. Арк. 1–24 зв.; там само. 
Спр. 3. Арк. 1–14 зв. 
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Додаток З 

Інформація про зміст навчання в училищах ДТР8 
 

Табл. 3. Розподіл навчального часу в ремісничих училищах 

 
Навчальні предмети 

Загальна кількість годин за весь період навчання 
За планами 

1940 р.  
За планами 

1943 р.  
За планами 

1945 р.  
Виробниче навчання 2880 2904 2225 

Те
ор

ет
ич

не
 н

ав
ча

нн
я 

Спецтехнологія 324 268 286 
Матеріалознавство 

(загальна технологія 
металів) 

 
96 

 
96 

 
60 

Креслення 168 148 138 
Фізика 144 166 138 

Математика 240 240 207 
Російська мова 

і літературне читання 
 
- 

 
210 

 
190 

Політзаняття - 194 164 
Фізичне виховання 

(військова підготовка) 
 

180 
 

358 
 

164 
ВСЬОГО 4032 4584 3572 

 

Табл. 4. Питомий склад дисциплін у навчальних планах училищ 

 
 

Групи навчальних дисциплін 
 

Питома вага у відсотках 
до загальної кількості годин 

За планами 
1940 р.  

За планами 
1943 р. 

 

За планами 
1945 р. 

 
Виробниче навчання 71,5 63,4 62,3 
Спеціально-технічні 

дисципліни (спецтехнологія, 
матеріалознавство, креслення) 

 
14,5 

 

 
11,2 

 
13,5 

Загальноосвітні дисципліни 
(фізика, математика, російська 

мова, політзаняття) 

 
9,5 

 
17,6 

 
19,6 

Фізичне виховання 
(військова підготовка) 

 
4,5 

 
7,8 

 
4,6 

 

                                                
8 Підраховано за: Веселов А. Н. Профессионально-техническое образование в СССР : Очерки по 
истории среднего и низшего профессионально-технического образования в СССР / А. Н. Веселов. 
— М.: Профтехиздат, 1961. — С. 389; Блинчевский Ф. Л. Профессионально-техническое 
образование рабочих в СССР / Ф. Л. Блинчевский, Г. И. Зеленко. — М.: Трудрезервиздат, 1957. — 
С. 69.  
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Додаток К 

 

Інформація про зміст та організацію навчання в школах ФЗН 

 

Табл. 5. Потижнева кількість годин за напрямами підготовки у школах ФЗН 
металообробних спеціальностей у 1943–1945 рр. 9  

 
Табл. 6. Загальний потижневий розподіл навчального часу в школах ФЗН 

у другій половині 1940-х рр. 10 
Предмети Годин на тиждень Всього 

годин 1-4-й тиждень 
навчання 

5-16-й тиждень 
навчання 

17-26-й тиждень 
навчання 

Виробниче навчання 36 36 48 1056 
Інструктаж 
з техмінімуму 

 
8 

 
6 

 
- 

 
104 

Фізичне виховання 4 6 - 88 
РАЗОМ 48 48 48 1248 

Поза планом 
Політзаняття 2 2 2 52 

                                                
9 Складено за: Блинчевский Ф. Л. Профессионально-техническое образование рабочих в СССР / 
Ф. Л. Блинчевский, Г. И. Зеленко. — М.: Трудрезервиздат, 1957. — С. 69.  
10 Вейсбланд А. Новые учебные планы и программы школ ФЗО / А. Вейсбланд // 
Производственное обучение. — 1947. — № 3. — С. 6. 
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1-й 24 10 8 2 - - - - - 4 48 2 
2–6-й 36 - - 4 4 - - - - 4 48 2 
7–8-й 36 - - - 4 4 - - - 4 48 2 

9–11-й 36 - - - - 4 4 - - 4 48 2 
12-й 36 - - - - - 2 4 2 4 48 2 
13-й 36 - - - - - - 4 2 6 48 2 
14-й 42 - - - - - - - 2 4 48 2 

15–22-й 42 - - - - - - - - 6 48 2 
23–26-й 48 - - - - - - - - - 48 2 

Всього годин  1026 10 8 22 28 20 14 8 6 106 1248 52 
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Додаток Л 

Уривки з листів трудрезервників зі скаргами на незадовільні 
матеріально-побутові умови зі спеціального повідомлення 
заступника наркому держбезпеки УРСР для ЦК КП(б)У 11 

 
- «… Если бы Вы знали, как мы страдаем здесь с питанием. Хлеба дают по 

700 грамм, а приварок очень плохой и мало, мы не наедаемся. Дают тарелку борща, 

ложку картошки или каши, вот это и все. Если бы была макуха, я и ее грызла бы. 

Как не хочется здесь быть…» (школа ФЗО № 22, г. Днепропетровск); 

- «… В отношении питания трудно, хлеба дают 700 грамм. Приварок 3 раза 

на день. Утром чай и лапша, а в обед борщ, вода и капуста, и на второе капуста. 

Вечером суп такой, что редко картошку поймаешь, и чай. В общем, питание 

незавидное. Голодаю каждый день, а если что купить, надо много денег, так что 

жизнь моя незавидная…» (школа ФЗО № 48, г. Кривой Рог); 

-  «… В общежитии жуткий холод, сырость, за ночь перемерзнешь, что сам 

себя не узнаешь. Вдобавок к этому еще питание плохое. Каждый день кормят 

пареной капустой и бураком. От такой пищи уже желудки отравились. Учащиеся 

каждый день убегают …» (школа ФЗО № 110, г. Краматорск); 

-  «… Дело с питанием здесь обстоит плохо. Дают три раза в день капусту 

пареную или квашенную и русские щи из мерзлой капусты. Ваня, когда тебя будут 

посылать в ФЗО, не иди, потому что пропадешь, ежедневно будешь голодать и 

сидеть в холоде. Я часто хожу на когат воровать сырую капусту и с такой 

жадностью ее кушаю…» (школа ФЗО № 38, г. Краматорск); 

- «… Я нахожусь в ФЗО, а тебя Володя прошу никуда не ехать, а то и тебя 

так будут кормить как свиней. Смотри не попадайся в школу, а то умрешь. Не 

одевают нас и плохо кормят, ходим как пленные…» (школа ФЗО № 22, 

ст. Рутченково, Сталинская обл.); 

- «… Жизнь не улучшается, а наоборот ухудшается, питание очень 

ухудшилось, обуви никакой не дали, а свои сапоги порвала и сейчас хожу совсем 

босая…» (школа ФЗО № 112, г. Макеевка) 

                                                
11 ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 23. Спр. 2359. Арк. 27–28 зв. 
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Додаток М 

 

Табл. 7. Зразки офіційно затверджених меню у закладах ДТР12 

 

Навчальний заклад, 
дата 

Страви 
 

Сніданок Обід Вечеря 
РУ № 7  

Сумської обл., 
лютий 1944 р. 

суп картопляний 
з олією,  

150 г хліба 

суп з квасолею на 
м’ясному бульйоні, 
каша пшоняна на 

м’ясному бульйоні,  
200 г хліба 

борщ 
український,  
150 г хліба 

школа ФЗН № 6 
Сумської обл., 
лютий 1944 р. 

суп м’ясний, 
 200 г хліба 

борщ український на 
м’ясному бульйоні, 
картопляне пюре з 

котлетою, 300 г хліба 

суп пшоняний 
з олією,  

150 г хліба 
 

школа ФЗН № 6 
Дрогобицької обл., 
19 лютого 1947 р. 

суп гороховий, 
чай солодкий,  

200 г хліба 

борщ український,  
гречана каша з м’ясом, 

чай солодкий, 
200 г хліба 

суп 
пшоняний, 

чай солодкий, 
200 г хліба 

школа ФЗН № 6 
Дрогобицької обл., 
  24 березня 1947 р. 

суп гречаний, 
чай солодкий,  

300 г хліба 

суп картопляний, 
гуляш з пшоняною 

кашею, чай солодкий, 
200 г хліба 

суп 
пшоняний, 

чай солодкий, 
300 г хліба 

 

                                                
12 Державний архів Сумської області. Ф. Р-3369. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 30-31; Державний архів 
Львівської області. Ф. Р-2226. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 4 



232 
 

  

Додаток Н 
 

Зразки обмундирування учнів трудових резервів 
 

 
Фото 1. Учениці школи ФЗН, м. Запоріжжя 13 
Обмундирування: сукні, берети, панчохи, черевики 

 

 
Фото 2. Вихованці Макіївської гірничопромислової школи № 4214 

Обмундирування: гімнастерки, кашкети 
                                                
13 З сімейного архіву родини Капустіних 
14 З сімейного архіву родини Наконечних 
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Продовження додатку Н 

 
Фото 3. Учні Сумської школи ФЗН № 8 на практиці15 

Обмундирування: бушлати, штани, шапки-вушанки 
 

 
Фото 4. Форма учнів Конотопського ЗУ № 1 з експозиції 

Музею освіти і науки Сумщини (м. Суми) 
Чоловічий костюм представлений шинеллю, ременем і кашкетом, жіночий – сукнею. 

Позначки на петлицях та бляхі вказують, до якого закладу належить учень 
                                                
15 З особистої колекції А. М. Близнюка 
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Додаток О 
 

Табл. 8. Вимоги до матеріального забезпечення гуртожитків закладів ДТР 16 
 
 

Інвентар (обладнання) Кількість (норми) 
 

Ліжка залізні з сітками 1 на 1 мешканця 
Тумбочки приліжкові 1 на 2 мешканця 
Столи кімнатні 1 на кімнату 
Шафи для одягу 1 на 10 мешканців 
Бачки для кип’яченої води 1 на 50 мешканців 
Титани-кип’ятильники 1 на гуртожиток 
Кухлі для пиття 1 на 10 мешканців 
Графин і склянка 1 комплект на кімнату 
Відра 1 на 25 мешканців 
Корита для прання 1 на 25 мешканців 
Тази для миття ніг 1 на 15 мешканців 
Вішалки для одягу з 
гачками 

за кількістю мешканців 

Дзеркала 1 на кімнату і додатково 1 у вестибюлі 
Плювальниці 1 на кімнату і у коридорах 
Термометр 1 на кімнату 
Годинник настінний 1 на гуртожиток і 1 у червоному куточку 
Щітки для одягу 1 на 15 мешканців 
Щітки для взуття малі і 
великі 

1 комплект на 10 учнів 

Праски 1 на 20 учнів 
Репродуктор 1 на кімнату і додатково 1 у червоному 

куточку 
Шафа медична 1 на гуртожиток 
 
 

                                                
16 Трудовые резервы СССР : сб. офиц. матер. / сост. Розофаров М. С. — М. : Гос. изд-во юр. лит-
ры, 1950. — С. 30—31. 


