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культури», оскільки саме місто створило культуру і найвиразніше виявляє її
сутність. «Факт, що всі великі культури – культури міські, – на думку
О. Шпенглера, – є абсолютно визначальним і в повному своєму значенні так і
не оцінений. …Людина… градобудівнича істота. Ось справжній критерій
"всесвітньої історії"… всесвітня історія – це історія міської людини. Народи,
держави, політика і релігія, усі мистецтва, усі науки грунтуються на єдиному
пра-феномені людського існування, на місті» [3, с. 551].
Не випадково, сучасне місто виступає одночасно «генератором» і
«каталізатором» усіх цивілізаційних процесів й може бути зрозумілим через
систему взаємодії культурного, соціального, економічного, політичного та
управлінського чинників [1].
Для М. Хвильового європейський дух – це завжди особисте й
особистість як самоцінність, тобто те, чого бракує людській душі в Україні
[2, т. 1, с. 368–369]. Більшовизм знищує християнську церкву, проте, це не
заважає Хвильовому помічати на костьолі годинник (оповідання
«Арабески»), що напевне слугує орієнтиром європейського часу.
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ЗАКЛАДИ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ У МІСТАХ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ
ВІДБУДОВИ: ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ
(1943-1950 рр.)
Спроби реформування професійно-технічної освіти у незалежній
Україні досі так чи інакше успіху не мали. Нові перетворення, що очікуються
невдовзі, породжують зацікавленість минулим даної сфери. Особливу увагу
зараз привертає період післяокупаційного відновлення економіки, досвід
якого дозволить уникнути старих помилок під час неминучої майбутньої
відбудови господарства зруйнованих міст Східної України.
3

У вказану добу молоді робітничі кадри для стратегічних галузей
промисловості і транспорту готувала система державних трудових резервів
(ДТР). До складу цієї централізованої структури належали школи фабричнозаводського навчання (ФЗН), ремісничі училища (РУ) та ще кілька менш
розповсюджених типів навчальних закладів. Учнівський контингент системи
ДТР формувався як з добровольців, так і шляхом примусових призовів.
Існує потреба проаналізувати 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) [1, арк. 6].
2. Області із середньою концентрацією навчальних закладів:
Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська,
Сумська, Харківська. Кожна з них налічувала 20-60 зазначених установ.
3. Області з низькою концентрацією навчальних закладів: решта
переважно аграрних регіонів УРСР. Оскільки стратегічні галузі
промисловості тут були нерозвинені, то й особливої потреби у системі ДТР
не спостерігалося. Характерна чисельність мережі навчальних закладів – не
більше 20 одиниць у кожній з цих областей [1, арк. 104-105].
Внаслідок нерівномірного розвитку промисловості і, зрештою, системи
професійно-технічної підготовки різних частин УРСР склалася ситуація,
коли значна частина мобілізованої до трудових резервів молоді з областей
другої групи та абсолютна більшість призовників третьої спрямовувалась до
навчальних закладів (передовсім, шкіл ФЗН) Донбасу і Кривбасу.
Часом в областях третьої групи навіть не було власних управлінь
трудрезервів, і навчальні заклади підпорядковувалися відповідним органам
сусідніх регіонів, що отримували статус міжобласних. Наприклад,
Ізмаїльська область до 1948 р. мала два ремісничих училища (у БілгородДністровському та Килії) та одну школу мореплавного навчання (у Килії). З
кінця 1948 р. мережа вже налічувала лише два РУ [2, арк. 2], для керування
якими абсолютно недоцільно було утримувати місцевий адмініструючий
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 [3, арк. 124, 127].
Специфіка економіки окремих регіонів України, обумовлена наявністю
цінних природних ресурсів, викликала локальне зосередження закладів
трудових резервів певних видів та спеціалізацій у тих чи інших місцевостях.
Так, у Донбасі зосереджувалися практично усі школи ФЗН та ремісничі
училища вуглевидобувної спеціалізації, а з 1949 р. – гірничопромислові
школи, гірничопромислові та спеціальні гірничотехнічні училища; на
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території Бориславсько-Дрогобицького нафтового басейну діяла більшість
шкіл ФЗН нафтовидобувної спеціалізації тощо.
Свої корективи щодо розміщення навчальних закладів вносила також
структура транспортних потоків країни. У портових містах Півдня
знаходилися усі школи мореплавного навчання, а також школи ФЗН і
ремісничі училища морського флоту та суднобудівельної справи. Залізничні
училища по всій Україні, як правило, відкривалися у містах з вузловими
залізничними станціями.
Таким чином, розміщення і сам характер навчальних закладів системи
ДТР однозначно залежали від рівня індустріального розвитку місцевості,
наявності природних ресурсів та віддаленості транспортних вузлів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Центральний державний архів державний органів влади та управління України
(далі – ЦДАВО України), ф. 4609, оп. 1, спр. 45, 135 арк.
2. ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 75, 28 арк.
3. ЦДАВО України, ф. 4609, оп. 1, спр. 163, 158 арк.

Крива Л. М., аспірантка
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини, Україна
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ
ПОВСЯКДЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
(90 РР. ХХ СТ. – ПОЧ. ХХІ СТ.)
Досліджуючи регіональну історію, важливо побачити історичні зміни
на прикладі конкретних населених пунктів. Невід’ємними джерела в даному
дослідженні будуть статистичні джерела, які дають можливість детально
розглянути, проаналізувати та дослідити проблематику. В нашому випадку
досліджуваними будуть статистичні джерела центрального регіону –
Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей.
Дефіцит правдивої статистичної інформації в період СРСР викликав
неабиякий інтерес до статистичних досліджень після здобуття Україною
незалежності. Також зросла увага до питань науково-обгрунтованої
публікації статистичних джерел. Продовжувався випуск раніше заснованих
збірників, започаткувався випуск нових видань. Дані для щорічників
здобувалися в результаті переписів, описів, різноманітних видів звітності.
Для істориків особливо цінним є багатопрофільне видання
«Статистичний щорічник України», перший випуск якого був присвячений
підсумкам 1994 року. Вагомість такого щорічника полягає в тому, що в
ньому наводяться дані у порівнянні з попередніми роками, наведена
статистична інформація як по районах, так і деяких міст, що є особливо
корисною для дослідження змін, зокрема, в міських поселеннях.
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