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Процес реформування професійно-техніч-

ної освіти потребує ґрунтовних наукових дослі-
джень, відповідної нормативно-правової бази. 
Усебічне вивчення досвіду створення системи 
підготовки кваліфікованих робітників, етапів її 
розбудови, управління нею дозволить скласти 
об’єктивну картину модернізації професійно-
технічної освіти на сучасному етапі.  

Проблема історії професійно-технічної 
освіти порушена у низці праць видатних науко-
вців – В. Баранова, С. Батишева, О. Булгакова, 
А. Веселова, Н. Глазунової, В. Гнедина, Н. Гри-
невич, І. Лікарчука, Є. Осовського, М. Пузанова, 
Г. Терещенка.  

Проблеми розвитку закладів професійно-
технічної освіти УРСР після переходу на підгото-
вку кваліфікованих робітників із наданням сере-
дньої освіти розглянуто педагогами В. Бара-
новим, В. Гнєдіним, Н.Гриневич [1]. 

Вплив науково-технічної революції на фо-
рмування робітничих кадрів в СРСР, удоскона-
лення підготовки на підвищення кваліфікації 
робітників на виробництві розглянуто видатним 
науковцем С. Батишевим [2]. 

Відомий дослідник Н. Глазунова проаналі-
зувала розвиток системи професійно-технічної 
освіти в 1959–1987 роках, зокрема підвищення 
рівня політичного керівництва професійно-
технічної освітою в умовах її перебудови, діяль-
ність органів управління ПТО щодо створення 
умов для підвищення якості підготовки кваліфі-
кованих працівників [5].  

Видатні педагоги О. Осипов, О. Корольов 
зверталися до проблеми організації навчально-
виробничої роботи в сільських професійно-
технічних училищах, зокрема проаналізували 
особливості набору учнів у сільські ПТУ, шляхи 
створення матеріально-технічної бази та органі-
зацію навчально-виховного процесу в цих закла-
дах [10].  

До проблеми періодизації розвитку ПТО 
зверталися видатні вчені М. Пузанов, Г. Тере-
щенко [14], І. Лікарчук [8], Є. Осовський [11], 
А. Веселов [4], О. Булгаков [3].  

Регіональний аспект у дослідженні розвит-
ку професійно-технічної освіти України в період 
її реформування та модернізації є досить суттє-
вим і вартим наукових розвідок. Вивчення умов, 
особливостей розвитку кожної складової регіону 

дасть можливість узагальнити тенденції розвит-
ку професійно-технічної освіти регіону в цілому.  

Метою нашої статті є дослідження умов ро-
звитку мережі закладів професійно-технічної 
освіти Сумської області в 1959–1991 роках. 

Професійно-технічна освіта Української 
РСР набула подальшого розвитку з проголошен-
ням Закону СРСР від 24 грудня 1958 року «Про 
зміцнення зв’язку школи з життям та про пода-
льший розвиток системи народної освіти СРСР», 
відповідно до якого відбувся перехід від системи 
державних трудових резервів до професійно-
технічної освіти: реорганізовувалися всі існуючі 
типи професійних навчальних закладів у міські 
професійно-технічні училища з терміном на-
вчання від 1 до 3 років і сільські професійно-
технічні училища з терміном навчання 1–2 роки. 
Перехід до нових типів навчальних закладів мав 
відбутися протягом 3–5 років з урахуванням осо-
бливостей економічних районів [7]. 

Після прийняття цього Закону відбувався 
стрімкий розвиток мережі закладів професійно-
технічної освіти і збільшувалася кількість учнів у 
них. За статистичними даними, на 01 січня 
1961 р. кількість училищ професійно-технічної 
освіти Української РСР становила 617 із кількістю 
учнів 189,8 тис. чол., на 01 січня 1966 р. – 700 учи-
лищ, у яких навчалося 285,9 тис. чол.; на 01 січня 
1971 р. – 892 училища з кількістю учнів 448,0 тис. 
чол.; на 01 січня 1972 р. – 913 училищ (з них місь-
кі професійно-технічні училища (МПТУ) та тех-
нічні училища (ТУ) – 713, сільські професійно-
технічні училища (СПТУ) – 200, у яких навчалося 
470,0 тис. чол., з яких відповідно у МПТУ та ТУ 
367,3 тис. чол., а в СПТУ – 87,7 тис. чол. [9, с. 185]. 
Кількість МПТУ та ТУ становить 78,1 % від зага-
льної кількості, а СПТУ – 21,9 % від загальної кі-
лькості. 

Із наведених статистичних даних можна 
зробити висновок про стрімкий розвиток у пер-
ші роки після прийняття Закону «Про зміцнення 
зв’язку школи з життя…» мережі закладів профе-
сійно-технічної освіти Української РСР і значне 
збільшення кількості учнів у них. 

Аналіз документів Державного архіву Сум-
ської області щодо розвитку мережі закладів 
професійно-технічної освіти (ПТО) дав можли-
вість скласти об’єктивну картину розвитку ПТО 
на Сумщині [23, арк. 44–45] (див. табл. 1). 
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Мережа закладів ПТО по Сумській області на 1958–1965 роки 
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Кількість училищ 
(од-ць) 12 7 19 12 7 19 12 7 19 12 7 19 13 9 22 15 11 26 17 14 31 17 14 31 

Учнів у них  
(тис. чол.) 3,6 2,1 5,7 3,7 2,3 6 3,7 2,2 5,9 3,7 2,1 5,8 4,3 2,9 7,2 5 3,7 8,7 5,9 4,8 10,7 5,9 4,8 10,7 

Із загальної кількості: 
училищ і шкіл тру-
дових резервів  
(од-ць) 

10 6 16 11 6 17 12 7 19 12 7 19 13 9 22 15 11 26 17 14 31 17 14 31 

шкіл ФЗУ і типу ФЗУ 
(од-ць) -2 1 3 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
За даними таблиці видно, що за перші три 

роки після початку реформування системи про-
фесійно-технічної освіти кількість училищ в 
Сумській області суттєво не змінювалась: у 1958 
році було 19 училищ і в 1961 році також 19. Кіль-
кість навчальних закладів не змінилася за раху-
нок розформування шкіл ФЗУ або утворення на 
їх основі ПТУ. Тільки за два роки (1963 і 1964 ро-
ки) було відкрито 9 училищ (4 і 5 відповідно).  

Варто зазначити, що дещо змінилася кіль-
кість учнів в училищах протягом 1958–1961 років, 
а починаючи з 1962 року контингент учнів знач-
но зріс: у 1961 р. – 4,3 тис. чол., у 1962 р. – 7,2 тис. 
чол., у 1963 р. – 8,7 тис. чол., у 1964 р. – 10,7 тис. 
чол., у 1965 р. – 10,7 тис. чол. 

Чисельність набору учнів на ті чи інші спе-
ціальності регламентувалася потребами в таких 
спеціалістах підприємств-замовників і державним 
планом підготовки кваліфікованих робітників 
відповідно до економічних потреб регіону. 

Наприклад, у 1962 році в Сумській області 
працювало 6 училищ механізації сільського гос-
подарства (УМСГ) – Глухівське сільське профе-
сійно-технічне училище № 1 (Глухівський ра-
йон), Кролевецьке сільське професійно-технічне 
училище № 2 (с. Реутинці Кролевецького райо-
ну), Конотопське сільське професійно-технічне 
училище № 3 (Конотопський район), Лебединсь-
ке сільське професійно-технічне училище № 4 
(Лебединський район), Мало-Ворожбянське сіль-
ське професійно-технічне училище № 6 (Лебе-
динський район), Роменське сільське професій-
но-технічне училище № 7 (Роменський район). 
Ці навчальні заклади здійснювали підготовку 
кадрів для сільського господарства області та Ка-
захської РСР відповідно до заявок обласного 
об’єднання «Сільгосптехніка», обласного тресту 
радгоспів і обласного управління сільського гос-

подарства [20, арк. 61–62]. 
Виконавчим комітетом Сумської обласної 

Ради депутатів трудящих від 23.03.1962 р. прийня-
то рішення № 234 «Про прийом учнів до УМСГ в 
1962 році», згідно з яким затверджено план при-
йому учнів до УМСГ на 1962 р. в кількості 4410 
чоловік, у тому числі для підготовки кадрів для 
сільського господарства Сумської області 2760 чо-
ловік і Казахської РСР 1650 чоловік по районах, 
радгоспах, професіях, кварталах і училищах. 

З метою покращення підготовки кадрів 
для сільського господарства Сумське обласне 
управління професійно-технічної освіти при Ра-
ді Міністрів УРСР повинне було створити в 
УМСГ додаткові навчальні кабінети, лабораторії, 
майстерні, необхідні для підготовки кадрів нових 
профілів з продовженими строками навчання у 
відповідності з навчальними програмами. 

Покращенням матеріально-технічного за-
безпечення навчально-виробничого процесу 
УМСГ опікувалися підприємства-замовники кад-
рів: за заявкою Сумського обласного управління 
професійно-технічної освіти повинні були без-
коштовно передавати УМСГ машини, механізми, 
прилади та інше устаткування, необхідне для 
якісної підготовки механізаторів та виробничих 
кадрів [20, арк. 61–62]. 

Відповідно до плану підготовки кадрів в 
1962 році УМСГ здійснювали підготовку робіт-
ників для колгоспів і радгоспів області за такими 
професіями: тракторист-машиніст з 1-річним 
строком навчання [20, арк. 144, 145, 150, 157], тра-
кторист з 6-місячним строком навчання [20, 
арк. 152, 156], механік-комбайнер з 6-місячним 
строком навчання [20, арк. 148], електромонтер 
сільської електрифікації і зв’язку з 1,5-річним 
строком навчання [20, арк. 153], механік тварин-
них ферм з 2-річним строком навчання [20, 
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білів та сільськогосподарських машин з 1,5-
річним строком навчання [20, арк. 155]; для 
об’єднання «Сільгосптехніка» готували електро-
монтерів сільської електрифікації з 10-місячним 
строком навчання [20, арк. 158]. 

Згідно рішення виконавчого комітету Сум-
ської обласної Ради депутатів трудящих № 230 
від 22.04.1966 року на виконання постанови ЦК 
КПУ і Ради Міністрів Української РСР від 
04.03.1966 року № 206 «Про заходи по розширен-
ню навчання і влаштуванню на роботу в народне 
господарство молоді, яка закінчує загальноосвіт-
ні школи Української РСР в 1966 році» з метою 
покращення підготовки робітничих кадрів у 
Сумській області відкрито 4 ТУ: у м. Шостка на 
330 учнів для підготовки кваліфікованих робіт-
ників металообробних і будівельних професій; у 
м. Ромни на 210 учнів на базі тресту «Сумсільст-
рой» для підготовки кваліфікованих робітників 
будівельних професій; у м. Ромни на базі тресту 
«Сумхімстрой» для підготовки кваліфікованих 
робітників будівельних професій; у с. Зноб-
Новгородське на 270 учнів для підготовки механі-
заторів сільського господарства обласного управ-
ління сільського господарства [17, арк. 39–40]. 

У 1967 році в Сумські області здійснювало 
підготовку кваліфікованих робітників 23 навча-
льні заклади професійно-технічної освіти [18, 
арк. 21]. У доповіді начальника Сумського облас-
ного управління професійно-технічної освіти 
зазначено, що внаслідок недостатньої сітки на-
вчальних закладів значна частина випускників 
загальноосвітніх шкіл не мало можливості одер-
жати професійно-технічну підготовку, що ускла-
днювало своєчасне та ефективне залучення їх у 
виробництво [18, арк. 20].  

Зазначимо, що відповідно до постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 02.04.1969 року 
№ 240 «Про заходи щодо подальшого покра-
щення підготовки кваліфікованих робітників в 
навчальних закладах системи професійно-
технічної освіти» почалася реорганізація профе-
сійно-технічних навчальних закладів у ПТУ з 
підготовки кваліфікованих робітників з серед-
ньою освітою. Такий перехід мав здійснюватись 
поступово, по мірі створення відповідної матері-
ально-виробничої бази і підбору педагогів [13]. 

Поступово розширювався перелік профе-
сій, які можна було здобути в сільських ПТУ. Згі-
дно наказу по Сумському обласному управлінню 
сільського господарства № 77 від 02.04.1969 року 
[21, арк. 176–193] затверджено план прийому уч-
нів до сільських ПТУ на 1969 рік за такими спеці-
альностями: тракторист-машиніст з 1-річним 
строком навчання [21, арк. 178, 183, 191]; механі-
затор тваринницьких ферм з 2-річним строком 
навчання [21, арк. 184]; тракторист з 6-місячним 

строком навчання [21, арк. 179]; майстер-
наладчик по технічному нагляду за машинно-
тракторним парком з 6-місячним строком на-
вчання [21, арк. 180]; майстер-наладчик по техні-
чному нагляду за машинно-тракторним парком, 
зайнятий в тваринництві з 6-місячним строком 
навчання [21, арк. 181]; тракторист-машиніст з  
2-річним строком навчання [21, арк. 182]; слюсар 
по ремонту тракторів, автомобілів та сільгосп-
машин з 1,5-річним строком навчання [21, 
арк. 185, 186]; електромонтер сільської електри-
фікації і зв’язку з 1,5-річним строком навчання 
[21, арк. 187–189]; електромонтер сільської елект-
рифікації з 1-річним строком навчання [21, 
арк. 190]. Також у цих закладах здійснювалась 
підготовка кваліфікованих робітників для водо-
господарського будівництва [21, арк. 192], агролі-
сомеліораторів, лісоводів, трактористів-машиніс-
тів агролісомеліоративних робіт [21, арк. 193]. Як 
бачимо, порівняно з 1962 роком зросла кількість 
спеціальностей, за якими готували кваліфікова-
них робітників у сільських ПТУ Сумщини. 

Аналіз архівних джерел показав, що в 1974 
році в Сумській області функціонувало 29 ден-
них ПТУ, із них міські ПТУ – 15, ТУ – 4, сільські 
ПТУ – 10. Із зазначених навчальних закладів ли-
ше 11 здійснювало підготовку кваліфікованих 
робітників із середньою освітою (середні міські 
ПТУ – 7, середні сільські ПТУ – 4) (відповідно 
47 % від загальної кількості міських ПТУ і 40 % 
від загальної кількості сільських ПТУ). У 1974 ро-
ці денні професійно-технічні навчальні заклади 
області закінчило 14543 учні, із них міські ПТУ – 
7521 учень (51,7 % від загальної кількості), ТУ – 
2446 учнів (16,8 % від загальної кількості), сільські 
ПТУ – 4576 учнів (31,5 % від загальної кількості). 
Середню освіту разом з професією отримало в 
міських ПТУ 3163 учні (21,7 % від загальної кіль-
кості), у сільських ПТУ – 1683 учні (11,6 % від за-
гальної кількості). Також у зазначений період в 
області працювало 2 спеціалізовані ПТУ [24, 
арк. 1 – 1 зв.]. 

У 1975 році на Сумщині здійснювало підго-
товку кваліфікованих робітників 29 денних ПТУ, 
із них міських ПТУ – 15, ТУ – 4, сільських ПТУ – 10. 
15 навчальних закладів здійснювало підготовку 
робітників із середньою професією (середні міські 
ПТУ – 9, середні сільські ПТУ – 6) (60 % і 60 % від 
загальної кількості міських і сільських ПТУ відпо-
відно). У 1975 році закінчило денні ПТУ 14811 
учень, із них міські ПТУ 7698 учнів (52 % від зага-
льної кількості), ТУ – 2581 учень (17,4 % від загаль-
ної кількості), сільські ПТУ – 4542 учні (30,6 % від 
загальної кількості). Середню освіту поряд із про-
фесією отримало в міських ПТУ 4353 учні (29,3 % 
від загальної кількості), у сільських ПТУ – 2196 
учнів (14,8 % від загальної кількості). Також у за-
значений період в області діяло 1 спеціалізоване 
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Аналіз архівних джерел дав змогу зробити 
висновок про те, що відповідно до постанови ЦК 
КПРС та Ради Міністрів СРСР від 28.01.1975 року 
№ 82 «Про заходи щодо розширення мережі се-
редніх сільських професійно-технічних училищ і 
покращення їх роботи» в області зросла кількість 
спеціальностей, за якими готували кваліфікова-
них робітників у сільських ПТУ. Відповідно до 
наказу по Сумському обласному управлінню 
сільського господарства № 112 від 30.04.1975 року 
«Про прийом учнів в сільські ПТУ в 1975 році» 
[22, арк. 44–46] підготовка механізаторських та 
інших виробничих кадрів для колгоспів здійсню-
валась за такими спеціальностями: майстер-
наладчик по технічному нагляду за машинами та 
обладнанням тваринницьких ферм з 6-місячним 
строком навчання [22, арк. 45]; майстер машин-
ного доїння корів з 3-місячним строком навчання 
[22, арк. 45]; машиністи холодильних установок з 
6-місячним строком навчання [22, арк. 45]; трак-
торист-машиніст ІІІ класу з 8-місячним строком 
навчання [22, арк. 45]; тракторист-машиніст ши-
рокого профілю з кваліфікацією слюсаря по ре-
монту сільськогосподарської техніки (обладнан-
ня тваринницьких ферм) з 2-річним строком на-
вчання [22, арк. 45]; тракторист-машиніст ІІІ кла-
су з 1-річним строком навчання [22, арк. 45]; еле-
ктромонтер сільської електрифікації та зв’язку з 
2-річним строком навчання [22, арк. 45]; механі-
затор тваринницьких ферм з кваліфікацією еле-
ктромонтера з 2-річним строком навчання [22, 
арк. 45]; слюсар по монтажу, експлуатації та ре-
монту обладнання тваринницьких ферм з ква-
ліфікацією електромонтера з 2-річним строком 
навчання [22, арк. 45]; оператор по вирощуванню 
курчат на м’ясо з 1-річним строком навчання [22, 

арк. 45]; оператор з первинної обробки молока з 
1-річним строком навчання [22, арк. 46]; слюсар 
по ремонту тракторів, автомобілів та сільського-
сподарських машин з 2-річним строком навчан-
ня [22, арк. 46]; вівчар-механізатор з 1-річним 
строком навчання [22, арк. 46]; майстер наладчик 
по технічному нагляду за машинно-тракторним 
парком з 6-місячним строком навчання [22, 
арк. 46]; тракторист-машиніст ІІІ класу з  
1-річним строком навчання [22, арк. 46]. 

Виконавчим комітетом Сумської обласної 
Ради депутатів трудящих 03.06.1975 року прийн-
ято постанову № 331 «Про розширення мережі та 
покращення роботи середніх сільських ПТУ об-
ласті» відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР від 28.01.1975 року № 82 «Про 
заходи щодо розширення мережі середніх сіль-
ських професійно-технічних училищ і покра-
щення їх роботи» та ЦК КПУ і Ради Міністрів 
УРСР від 08.04.1975 року № 177 з цього питання. 
Згідно з постановою обласного виконавчого ко-
мітету було дано завдання на будівництво сере-
днього сільського ПТУ в смт. Недригайлів на 720 
учнів (строк завершення будівництва – 1979 рік) 
[19, арк. 42], а також завдання на будівництво 
навчальних, лабораторно-практичних та суспі-
льно-побутових корпусів з їдальнями в сільських 
ПТУ на 1976–1980 роки [19, арк. 43], на будівниц-
тво гуртожитків та жилих будинків в сільських 
ПТУ на 1976–1980 роки [19, арк. 44]. Цією ж пос-
тановою затверджено план переходу сільських 
ПТУ в середні [19, арк. 47] (див. табл. 2), а також 
список закріплення сільських ПТУ за колгоспа-
ми, радгоспами та іншими сільськогосподарсь-
кими організаціями з метою покращення прак-
тичної підготовки кваліфікованих кадрів [19, 
арк. 45–46].  

 
Таблиця 2 

План переводу сільських ПТУ Сумської області в середні ПТУ 

№ 
з/п Училище З якого року  

працює як середнє 
У якому році намічено  

перехід в середнє 
1. Глухівське середнє СПТУ № 1 1969  
2. Реутинське СПТУ № 2  1975 
3. Вировське СПТУ № 3  1977 
4. Лебединське середнє СПТУ № 4 1972  
5. Хотінське СПТУ № 5  1977 
6. Ворожбянське середнє СПТУ № 6 1974  
7. Глинське СПТУ № 7  1978 
8. Іскрисківщинське СПТУ № 8  1976 
9. Зноб-Новгородське СПТУ № 9  1975 
10. Синівське середнє СПТУ № 10 1973  
11. Недригайлівське СПТУ № 11  1979 

 
У 1976 році на Сумщині здійснювало під-

готовку кваліфікованих робітників 30 денних 
ПТУ, із них міських ПТУ – 16, ТУ – 4, сільських 
ПТУ – 10. 17 навчальних закладів здійснювало 

підготовку робітників із середньою професією 
(середні міські ПТУ – 9, середні сільські ПТУ – 8) 
(56,2 % і 80 % від загальної кількості міських і 
сільських ПТУ відповідно). У 1976 році закінчило 
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учнів (53 % від загальної кількості), ТУ – 2697 уч-
нів (19 % від загальної кількості), сільські ПТУ – 
4379 учнів (29 % від загальної кількості). Середню 
освіту поряд із професією отримало в міських 
ПТУ 5141 учень (34,1 % від загальної кількості), у 
сільських ПТУ – 2671 учень (17,7 % від загальної 
кількості) [26, арк. 1 – 1 зв.]. 

За даними Сумського обласного управлін-
ня професійно-технічної освіти Сумської області, 
у 1980 році в системі ПТО області існувало два 
типи навчальних закладів: середні міські і сільсь-
кі професійно-технічні училища (СМПТУ та 
ССПТУ) та технічні училища (ТУ). У СМПТУ та 
ССПТУ вступали учні, які закінчили 8 класів і 
отримували робітничу професію та середню 
освіту, а в ТУ здійснювалась підготовка молоді, 
яка закінчила загальну середню школу [15, с. 2]. 

У 1980 році в Сумській області працювало 
33 навчальні заклади професійно-технічної осві-
ти, з яких 24 середні (із них СМПТУ – 13, 
ССПТУ – 11) і 9 ТУ. У цих навчальних закладах 
здійснювали підготовку для 28 міністерств і ві-
домств за 100 спеціальностями [12; 15]. 

Варто зазначити, що лише в м. Суми в 
1984–1985 н.р. здійснювало підготовку кваліфіко-
ваних робітників 8 середніх ПТУ. Випускники 
цих навчальних закладів працевлаштовувались в 
різні галузі народного господарства, в основному 
це машинобудування, хімічна промисловість, 
будівництво [16, арк. 148–152].  

У 1989 році у Сумській області здійснювало 
підготовку робітничих кадрів 46 закладів ПТО за 
90 професіями [6, с. 136–138, с. 140–148]. 

Отже, аналіз нормативних документів, ар-
хівних джерел показав, що протягом 1959–1991 
років відбувався інтенсивний розвиток мережі 
закладів професійно-технічної освіти Сумщини: 
відбувалася реорганізація закладів, відривалися 
нові професії, значно зросла чисельність учнів у 
ПТУ. Подальшого розвитку потребують питання 
матеріально-технічного забезпечення навчально-
виробничого процесу, взаємодія закладів профе-
сійно-технічної освіти з базовими підприємства-
ми, що дасть змогу глибокому, об’єктивному 
аналізу розвитку професійно-технічної освіти 
Сумщини.  
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