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С ТАН О ВЛЕН Н Я ТА РОЗВИТОК ПРОФ ЕСІЙНО-ТЕХН ІЧНОЇ ОСВІТИ  
Н АЦ ІО Н АЛ Ь Н И Х М ЕНШ ИН ХАРКІВЩ ИНИ  

(1920-ті -початок 1930-х років).
Гончарова О. С.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
(м. Харків)

Харківщина була й залишається регіоном з багатонаціональним складом 
населення. Поряд з українцями в структурі населення значний відсоток завжди 
становили представники різних національних меншин. З огляду на це, досить 
актуальними тут завжди було мовне питання. Цікавий досвід врахування 
національної строкатості населення державними органами було запропоновано 
в рамках політики «коренізації», в рамках якої передбачалось забезпечення 
рівноправності мов усіх національностей в Україні. Цей документ поклав 
початок запровадженню системи навчання рідною мовою. Охопив цей процес й 
систему професійно-технічної освіти.

«Схема системи освіти національних меншин УСРР» (1926) визначає, що 
«потреби нацмен у галузі масової профосвіти задовольняються профшколами 
різних типів як на базі 4-річки, так і на базі 7-річки...» [15, с. 99], головне 
завдання яких полягало у підготовці кваліфікованих робітників. По закінченні 
школи учні отримували середню спеціальну освіту. У Харківській окрузі з 1925— 
1926 учбового року почала діяти профшкола механічних спеціальностей на 
40 учнів, навчання в якій велося мовою їдиш, за винятком механіки, яку 
викладали російською [6, арк. 104]. Її відкриття супроводжувалась значними 
складнощами. Окрнаросвітою для організації школи було виділено лише З 
кімнати в яких розмістили учбові класи. Це позбавляло можливості виділити 
окремі приміщення для бібліотеки, фізичного та хімічного кабінетів, майстерні. 
Нарешті у 1926-1927 учбовому році, після ряду звернень завідуючого 
профшколи Левітана до Окрнаросвіти, було створено майстерні [13, арк. 161]. 
Однак вони не відповідали технічним вимогам: «Пропускна спроможність 
існуючих майстерень незначна, а головне обладнання старе і розбите, приблизно 
30-35 % придатності, таким чином, можливий зрив виробничого навчання» [8, 
арк. 82]. З кінця 1920-х років спостерігається тенденція поступового розширення 
мережі профшкіл, що було обумовлено економічним піднесенням і збільшенням 
потреби у кваліфікованих спеціалістах. Так, в 1931 році єврейська механічна 
профшкола мала вже 7 груп, в яких навчалося 280 учнів. Школа фінансувалася 
укрмашоб’єднанням [12, арк. 87, 90]. Було відкрито школу кравецької
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промисловості, викладання в якій велося теж мовою їдиш. Вона мала 5 груп із 
120 учнями. Фінансувалася школа з місцевого бюджету [1, арк. 10].

З інших 9 індустріально-технічних профшкіл, у двох -  в Чугуєві і в 
Люботині, викладання велось російською мовою, ще в трьох -  у Валках, Змійові 
та Богодухові — як українською так і російською мовами. Сільськогосподарські 
профшколи вели викладання переважно українською мовою, за винятком 
Чугуївської, де навчання здійснювалося українською та російською мовами [10, 
арк. 98 (зв)]. У 1929-1930 навчальному році була відкрита агрошкола в 
Олексіївському (російському) районі, з російською мовою викладання [7, арк. 8].

Завдяки ініціативі та залученню коштів місцевого населення, зайнятого в 
кустарній промисловості, формувалася мережа кустарно-промислових шкіл. Так, 
зусиллями Кустар-спілки у 1928-1929 навчальному році було відкрито кустарно- 
ремісничу школу деревообробного профілю, викладання в якій велося мовою 
їдиш. У цьому навчальному році до неї вступило 40 осіб [9, арк. 98].

Велику роль у підготовці кваліфікованих кадрів відігравали школи 
фабрично-заводського учнівства (ФЗУ), поява яких була зумовлена постійно 
зростаючою потребою промисловості у кваліфікованих кадрах робітників. При 
їх організації теж враховувалась рідна мова учнів. Так, у 1930-1931 навчальному 
році в місті діяло 12 груп фабрично-заводського учнівства для підлітків 
єврейської національності. Вони були організовані при великих підприємствах 
Харкова: заводі «Серп і Молот» -  4, ХЕМЗ -  З, ХТЗ -  1, ХПЗ -  3, фабриці імені 
Тинякова -  2. Робітничі спеціальності в цих групах отримували 322 учні. В 
наступному 1931-1932 навчальному році мережа шкіл ФЗУ розширилася на З 
групи, що були організовані на заводах ХПЗ та ХТЗ і фабриці ім. Кутузова. 
Кількість учнів збільшилася до 400 осіб. Групи ФЗУ були укомплектовані 
відповідними педагогічними кадрами. Бракувало лише викладачів, які б 
викладали рідною мовою деякі спеціальні дисципліни та інструкторів праці [2, 
арк. 4]. Однак, 90 % учнів -  не харків’яни. Вони направлялися на харківські 
підприємства з різних міст України. Так, наприклад, у 1930 р. ВРНГ було 
направлено на ХПЗ 30 єврейських підлітків з Могилева-Подільського, 20 з 
Коростеня і лише 10 з Харкова; на завод «Серп і Молот» було направлено 30 осіб 
з Автономної Молдавської Радянської Соціалістичної республіки, а з Харкова -  
жодного учня. [2, арк. 24]. Все це ускладнювало роботу курсів через 
неможливість забезпечити прибулих учнів гуртожитком. Особливо важке 
становище з цим питанням було на заводі ХПЗ та «Серп і Молот» [14, с. 10]. 
Матеріальне становище учнів було скрутним. Відірвані від рідної домівки, вони 
були позбавлені матеріальної допомоги з боку родини.

Поряд з підлітками і молоддю здійснювалася підготовка і перепідготовка 
спеціалістів і серед дорослого населення. З цією метою формувалися різні 
професійні курси, на які зараховувалися особи віком від 18 до 40 років. Термін 
навчання на таких курсах тривав від 4 до 6 місяців. У Харкові представники 
єврейської національності мали змогу отримати спеціальність токаря на курсах 
Центральної інспектури праці (ЦІП), які почали діяти з 1929 року [11, арк. 60]. 
Навчання проходило на виробничій базі заводів ХПЗ та Світ Шахтаря [11, арк. 6]. 
Крім єврейської народності отримати робітничі спеціальності рідною мовою в 
місті Харкові мали змогу вірмени та татари [3, арк. 24].



Особливе місце у структурі професійно-технічного навчання займала 
мережа вищих навчальних закладів. З 1930-1931 навчального року на базі 5-ї 
єврейської профшколи, мова про яку йшла вище, було створено єврейський 
машинобудівельний технікум [3, арк. 48]. Мова викладання в технікумі була 
їдиш. Він був прикріплений до державного тресту паротягового та дизельного 
будівництва. В перший рік існування технікуму було прийнято 147 учнів, серед 
яких значну кількість становили прибулі з інших регіонів. Технікум отримав 
приміщення гуртожитку на 40 осіб, однак воно не задовольняло існуючих 
потреб. Це призвело до перенаселення кімнат [4, арк. 23 (зв), 25]. Матеріальне 
становище студентів було тяжким, стипендією були забезпечені лише 50 % [З, 
арк. 48]. Однією з серйозних проблем у роботі технікуму була відсутність 
літератури мовою їдиш, особливо із спеціальних дисциплін. Це призвело до того, 
що 20 % загальної кількості годин викладалися не рідною мовою. Не відповідало 
потребам і лабораторне обладнання [5, арк. 9]. У травні 1931р. рішенням 
нацменкомісії Харківської міськради при єврейському машинобудівному 
технікумі було відкрито німецький сектор [4, арк. 78], до якого в перший рік 
навчання було зараховано 18 слухачів [2, арк. 51]. У той же час рішенням 
президії Нацменсекції Харківської міськради при електромеханічному технікумі 
було відкрито польське та вірменське відділення [4, арк. 75]. У наступному 
1932 р„ президія Нацменсекції Харківської міськради прийняла рішення про 
створення при турбінобудівному заводі єврейського технікуму [5, арк. 14]. 
Отримати спеціальність редакційних робітників середньої кваліфікації, а саме: 
керівників масової роботи, робсількорівського руху, літературних редакторів, 
технічних редакторів представники національних меншин Харківської округи 
мали можливість у газетно-книжному технікумі в якому з 10 січня 1931 р. почав 
роботу сектор національних меншин. До сектора входили представники 
5 національностей: євреї -  14 осіб, молдавани -  12, німці -  9, болгари -  7, поляки 
— 4. А з вересня 1931 року було прийнято рішення про організацію татарської та 
грецької груп [4, арк. 116].

Налагодження роботи технікумів національних меншин супроводжувалось 
значними складнощами. Навчальні плани технікумів нацмен не були 
стабільними, часто змінювалися, що в свою чергу завдавало великої шкоди 
навчальному процесу. Ще однією серйозною проблемою розвитку середньої 
спеціальної освіти було забезпечення штатними викладачами, що пояснюється 
відсутністю системи підготовки викладачів для індустріальних технікумів у 
республіці та вилученням з навчальних закладів «соціально чужих» елементів в 
ході кампаній «чисток» у кінці 1920-х -  початку 1930-х років. При формуванні 
контингенту студентів закладів професійно-технічної освіти дотримувалися 
класового підходу, що сприймалося як курс на пролетарізацію. Так, наприклад, 
з 401 студента єврейського машинобудівного технікуму діти робітників 
становили 245 осіб, колгоспників -  58, службовців -  39, кустарів -  40 [5, арк. 8]. 
Така політика радянської влади, з одного боку, сприяла певній демократизації 
учнівського складу технікумів, а з іншого, вела до погіршення якісного складу 
студентства, а тому й зниження рівня підготовки спеціалістів.

Таким чином, не підлягає сумніву загальне позитивне значення розвитку 
професійно-технічної освіти національних меншин. На Харківщині у 1920-х -  на



початку 1930-х років була налагоджена робота низки освітніх установ по 
підготовці кваліфікованих кадрів: професійні школи, школи кустарно-
ремісничого учнівства, ФЗУ, технікуми, що здійснювали навчання їх рідною 
мовою. Однак, треба звернути увагу на суттєві недоліки, які негативно відбилися 
на стані освітніх закладів: вони розміщувались у непристосованих для навчання 
приміщеннях, мали недостатнє забезпечення учбовим устаткуванням, гостро 
відчувалась нестача вчителів із знанням рідної мови, відсутність підручників, а 
іноді й байдужість з боку місцевих органів до освітніх проблем національних 
меншин.
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БУДІВНИЦТВО ДНІПРОГЕСУ:
А Л Ь ТЕ РН АТ И ВН А  СХЕМ А М. В. МОГИЛКА (1925-1927 РР.)

Горбовий O.A.
Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

(м. Переяслав Київської області)

Історія науки та техніки України має багато яскравих сторінок. Одна із 
важливих її складових -  це пошук шляхів оптимального господарського 
освоєння видатного природного та культурного феномену країни, порогів 
Дніпра. У 1927-1932 рр. інженери збудували один із символів вітчизняних 
технічних досягнен ь- Дніпрогес. Велика гребля перекрила течію ріки та 
створила Дніпровське водосховище, яке вкрило водою гранітні пасма у її руслі 
заради виробництва електроенергії та покращення умов роботи водного 
транспорту. Поряд із реалізованим проектом розглядалися й інші варіанти 
побудови гідростанції. Серед них своєю оригінальністю виділяється схема 
інженера Миколи Васильовича Могилка (1889-1973 рр.), яка активно 
обговорювалася у 1925-1927 рр. Її вивчення дозволить не лише краще зрозуміти 
знаковий для української історії процес спорудження гідростанції поблизу


