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1.1. Портова реміснича школа (1862-1913 рр.) 

1.1.1. Становлення Миколаєва як кораблебудівного центру 

Довгий час територія, на якій розташований Миколаїв, знаходилася під владою тур-
ків. У 1768 році розпочалася російсько-турецька війна, яка завершилася у 1774 р. підпи-
санням Кючук-Кайнарджийського мирного договору, за яким територія між Дніпром та 
Південним Бугом була приєднана до Росії. 

Зовнішньополітична ситуація свідчила, що на цьому протиріччя між Туреччиною та 
Росією не зникли. До того ж території треба було закріпити за Росією, що було можливе 
лише за умови сильного воєнного флоту на Чорному морі. Виходячи з цих міркувань, на 
Дніпрі у 1778 році створюється верф, яка стає містом Херсоном. 

З початком нової російсько-турецької війни 1787-1791 рр. виникла гостра потреба у 
кораблях, яку Херсонська кораблебудівна верф не задовольняла, при цьому виявилися і 
стратегічні недоліки її розташування, і через мілководдя вивід кораблів був ускладненим. 
Таким чином, вирішено створити нову суднобудівну верф, місце для якої було обрано в 
гирлі Інгулу, при впадінні його у Південний Буг. 

21 липня 1788 р. генерал-губернатор Новоросійського краю Г.О. Потьомкін розпоря-
дився “заготовити на Інгулі елінги* для будівництва по апробованому малюнку двох 
кораблів 56-гарматних”, а через рік – 27 серпня 1789 р. – Потьомкін видав розпоряджен-
ня, де було сказано: “Назвати новозведену верф на Інгулі містом Миколаєвом” (в пам’ять 
про взяття російськими військами турецької фортеці Очаків 6 грудня 1788 року в день 
Св. Миколи, якого вважають покровителем моряків). 

Спорудження верфі й міста, яке здійснювалося на кошти Чорноморського Адмірал-
тейського управління, доручили полковнику М.Л. Фалєєву. Інженери та архітектори 
І.І. Князєв, Ф.П. Деволан, І.С. Старов, М.І. Портарій, П.В. Нєєлов та ін. спланували прямі 
широкі вулиці майбутнього міста. Першою була забудована центральна вулиця Микола-
єва – Адміральська, на якій розташувалося Адміралтейство, будинок Головного коман-
дира Чорноморського флоту й порту, магістрат і Адміралтейський собор. Інші вулиці за 
професією майстрів називалися Плотницькою, Столярною, Купорною, Конопатною, 
Котельною, Кузнечною тощо. Уже в 1792 р. в місті проживало 1566 постійних мешкан-
ців і 1734 сезонних робітників. 

Вже не одне століття будувались кораблі, проте їх побудова у всі часи була справою 
важкою і складною. Зокрема, це пояснювалося тим, що розвиток технічних засобів виро-

* Елінг – споруда на березі моря, річки чи озера, обладнана для будівництва кораблів.  



 

 

бництва відбувався повільно. На будівництві корабля робітниками основних спеціально-
стей були теслярі, конопатники, і чим більше їх було та чим вища була їх кваліфікація, 
тим швидше будувались кораблі. Проте існував розподіл праці, і вже в ті часи потрібні 
були робітники інших спеціальностей – пиляри, купорники, столяри, шлюпочники, віт-
рильники, ліхтарники, слюсарі, малярі. Але на верф приходили люди, у кращому випад-
ку, з невеликими навичками в теслярській, столярній та ковальській справі, а всьому не-
обхідному робітники навчались у досвідчених майстрів, переведених з інших верфей. 

За розрахунками М.Л. Фадєєва, уже в перші роки існування верфі для роботи на ній 
потрібні були 3500 робітників різних спеціальностей. 

В 30-40-ві роки була здійснена реконструкція верфі і побудована нова верф в урочищі 
Спаському. Подальший розвиток суднобудування почав вимагати нових спеціальностей 
і вищої кваліфікації. Особливо ця проблема загострилася після скасування кріпацтва, 
коли змінилися форми найманої праці на промислових підприємствах. Спеціальна комі-
сія визнала за доцільне відмовитись від примусової роботи майстрових-
військовослужбовців на казенних підприємствах. 

З 1 січня 1863 року було прийняте рішення про те, щоб у майбутньому використову-
вати тільки найману працю. При Адміралтействі залишили лише висококваліфікованих 
майстрових, що не мали провин, їх прирівняли до вільнонайманих робітників. 

Тих, хто відслужив термін військової служби, зараховували постійними робітниками, 
а також тих, хто закінчив учнівський курс і успішно склав випускні екзамени. Зарахуван-
ня майстровими рекрутів, що прийшли на військову службу, відмінялось. 

Зараховані до кадрів Адміралтейства робітники повинні були дати підписку про те, 
що вони будуть працювати на верфі без перерви не менше п’яти років. Про намір звіль-
нитися майстровий мав попередити адміністрацію за три місяці до закінчення терміну, 
інакше він зобов’язаний працювати ще один рік. 

На постійну роботу в Адміралтейство приймали фізично здорових людей, як прави-
ло, чоловіків у віці від 19 до 45 років. 

 

 

 

 

 

 

 


