До 90річчя комсомолу Придніпров’я

Трудовим резервам  70

Медичному колежду  80

Командор операції
«Вірність»

Я б в училище пішов,
нехай мене навчать...
69 стр.

Клятва єдина,
Гіппократівська

4 стр.

Шановні читачі!
Громадська організація Криворізька міська Асоціація «Комсо
молець Кривбасу» спільно з іншими громадськими організація
ми заснувала газету «Єднання поколінь» відповідно до своїх ста
тутних положень і запрошує всіх до співпраці.
Газета створена з метою збереження кращих традицій комсо
мольської молоді Кривбасу для сьогоднішнього та майбутніх по
колінь.
Ми переконані, що газета стане в нагоді ветеранам міста, які
його будували, зводили в нашому регіоні потужний гірничоме
талургійний комплекс України, а також сучасній учнівській, сту
дентській та робітничій молоді Кривого Рогу, учителям, виклада
чам та науковим працівникам. Вона може бути корисною і для
діяльності політичних партій, громадських організацій, які спов
ідують наші принципи: «Майбутнє в єдності поколінь», «До висо
кої якості життя разом», «Від якості влади до якості життя».
Голова громадської організації Асоціації
«Комсомолець Кривбасу»,народний депутат України
2го скликання,заслужений працівник промисловості
України Дмитро Степанюк

1011 стр.

Вітаємо

І СПРАВДІ
НАРОДНИЙ
Володимир Полубоярцев давно корис
тувався любов’ю та повагою своїх гля
дачів. Вони кожну виставу майстра прий
мають, як помітну подію в культурному
житті Кривого Рогу. На рахунку Володи
мира Полубоярцева більше 100 ролей. І в
основному вони зіграні саме на кри
ворізькій сцені. І, нарешті, здійснилося.
Заслужений артист України Володи
мир Полубоярцев став народним артис
том нашої держави. Асоціація «Комсомо
лець Кривбасу» приєднується до чисель
них поздоровлень актору. Він і справді на
родний улюбленець. Театральна публіка
чекає від свого кумира нових вистав,твор
чих вечорів і програм.

Нагороди гідним
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ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ,
ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ
КРИВОГО РОГУ ДО НАСЕЛЕННЯ МІСТА
І ЙОГО МОЛОДІ, ЯК СПОЖИВАЧІВ,
ПРО ПОСИЛЕННЯ ПРОТИДІЇ
НЕБЕЗПЕЧНІЙ ПРОДУКЦІЇ

Микола Решетняк

Анатолій Жовтуха

Груня Романова

Микола Ходич

Олексій Щербак

РІШЕННЯ РАДИ
№ 14/2 від 12.10.2010 р.

«Про нагородження
Почесною відзнакою Асоціації
«Комсомолець Кривбасу» «За Заслуги»
За проявлені мужність та героїзм ціною життя в боротьбі з фа"
шистськими загарбниками в період Великої Вітчизняної війни
(1941"1945 рр.), які на протязі багатьох років служать прикладом
високого патріотизму і духовності для молоді Кривбасу, та з ме"
тою увіковічення їх подвигу вже в умовах незалежної демократич"
ної України і в зв’язку з 90 річчям комсомолу Дніпропетровської об"
ласті нагородити Почесною відзнакою громадської організації «Кри"
ворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «За заслуги»:
Криворізьких молодогвардійців (посмертно):
Миколу Решетняка
Анатолія Жовтуху
Груню Романову
Миколу Ходича
Олексія Щербака
Голова Ради Асоціації
«Комсомолець Кривбасу» Д.П.Степанюк
РІШЕННЯ РАДИ
№ 14 /1 від 12.10.2010 р.

«Про нагородження Почесною відзнакою Асоціації
«Комсомолець Кривбасу» «За Заслуги»
1.За послідовну роботу по збереженню героїчних
традицій молодіжного руху в місті, наполегливу
діяльність по вихованню робітничої, учнівської та
студентської молоді на кращих досягненнях стар"
ших поколінь в період розбудови гірничо"металург"
ійного комплексу Кривбасу, захисту країни та міста
від зовнішніх та внутрішніх загроз, нагородити По"
чесною відзнакою громадської організації «Кривор"
ізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «За
заслуги»:
" Гіренка Андрія Миколайовича – Почесного го"
лову Асоціації «Комсомолець Кривбасу
" Шевченко Валентину Семенівну " Почесного
співголову Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
" Славікова Валерія Володимировича – Почесно"
го співголову Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
" Бабіча Юрія Петровича" державного та гро"
мадського діяча, ветерана труда
"Вілкула Олександра Юрійовича – голову
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
" Любоненка Юрія Вікторовича – Криворізького
міського голову
" Бизова Володимира Федоровича – доктора тех"
нічних наук, професора, Президента Академії гірни"
чих наук.
" Вілкула Юрія Григоровича " доктора технічних
наук, професора, в. о. ректора Криворізького техніч"
ного університету, академіка Академії гірничих наук.
" Гурова Вадима Миколайовича " народного де"
путата України трьох скликань, ветерана труда
" Земляного Миколу Федоровича – генерально"
го директора закритого акціонерного товариства
«Криворіжіндустрбуд»
Засновники: Громадська організація «Криворізька міська
асоціація “Комсомолець Кривбасу”», Громадська організа"
ція «Криворізька міська асоціація “Депутати органів
місцевого самоврядування”», Громадська організація
«Криворізький міський регіональний осередок Всеукраї"
нської громадської організації “Союз споживачів Украї"
ни” », громадянин України В. П. Бухтіяров.
Видавець: Я . Б. Лихопавло.
Головний редактор: В. П. Бухтіяров

" Капіцу Володимира ФеI
доровича" доктора філо"
софських наук, професора,
завідувача кафедрою Кри"
ворізького технічного уні"
верситету
" Караманиця Федора
Івановича – голову правлін"
ня ВАТ «Криворіжзалізруд"
ком»
" Кана Давида Ісайовича
– журналіста, письменника (посмертно)
" Кияшко Євгена Анатолійовича"студента Криво"
різького технічного університету,голову студентської
ради КТУ, голову молодіжного міськвиконкому.
" Костюченка Михайла Івановича" Героя Украї"
ни, ветерана праці
" Машкіна Леоніда Івановича – директора Держав"
ного підприємства «Кривбасстандартметрологія»
" Тиміргалеєву Людмилу Миколаївну – журнал"
іста, голову Криворізької спілки журналістів
" Учителя Олександра Давидовича – проректора
Криворізького металургійного факультету Націо"
нальної металургійної Академії
" Чухан Ларису Максимівну – Заслуженого жур"
наліста України, ветерана праці
" Шевченко Валентину Григорівну" директора
середньої школи №15,
2.Доручити Голові Асоціації Степанюку Д.П. вру"
чити нагородженим Почесну відзнаку Асоціації «За
заслуги».
Голова Ради Асоціації
«Комсомолець Кривбасу» Д.П.Степанюк

В роки незалежності України в Кривому Розі багато
зроблено по реалізації Закону України “Про захист прав
споживачів”. Перш за все ліквідовано дефіцит товарів,
робіт, послуг. Суттєво розширено мережу торгівлі,
ринків, сфери громадського харчування та побуту усіх
форм власності. Споживачі міста мають вільний дос"
туп до товарів. Державна влада міста та органи місце"
вого самоврядування приділяють споживачам належ"
ну увагу: створений потужний цент стандартизації,
сертифікації і метрології з широким спектром випро"
бувальних лабораторій, в тому числі по ГМО і дитячим
товарам; на ряду з державним відділом з питань захи"
сту споживачів створені і працюють структурні підроз"
діли у виконавчих органах міста та районах за раху"
нок місцевого бюджету. Їм створені належні умови
праці, що дало змогу своєчасно і якісно розглядати
скарги споживачів; безперебійно діє правоохоронна та
судова системи при розгляді справ споживачів; питан"
ня споживачів заслуховуються на сесіях рад, засідан"
нях виконкомів, координаційних радах, висвітлюють"
ся в ЗМІ; проводяться різноманітні конкурси якості
власного виробництва як “100 кращих товарів Украї"
ни” та інше.
Але, як в Україні, так і в Кривбасі, належну безпеку,
якість товарів, робіт, послуг не зважаючи на те, що
статті 41,42,50,55 Конституції України декларують
обов’язки в сфері якості та захисту прав людини як спо"
живача – держава ще не забезпечує в повній мірі. Ук"
раїна входить до першої десятки світових лідерів за об"
сягами виробництва контрафактної продукції, що
вкрай негативно позначається на стані здоров’я нації.
Україна також є лідером за темпами девальвації своєї
валюти та зростанням інфляції, по захворюванням на
туберкульоз, СНІД, по вживанню алкоголю та тютюну.
Середня тривалість життя чоловіків не досягає пенс"
ійного віку. В цих умовах найбільш вразливою вер"
ствою населення, яке страждає від недоброякісної про"
дукції, є молодь.
Кривий Ріг не ізольований від негативних процесів в
країні, а з урахуванням неблагополучної екології та
навколишнього середовища, то наслідки впливу від
неякісних товарів значно посилюється.
Споживачі міста і особливо молодь повинні знати, що
86% перевірених дитячих і продовольчих товарів, особ"
ливо імпортного виробництва, які реалізуються спожи"
вачам міста, не відповідають встановленим стандар"
там, нормам та правилам.
Великі проблеми є з якістю послуг в житлово"кому"
нальній сфері, охороні здоров’я та з якістю медика"
ментів.
В цих умовах особливої уваги місцевої державної вла"
ди та органів місцевого самоврядування потребує за"
хист криворіжців в таких напрямках життєдіяльності,
як якість і безпечність продуктів харчування, питної
води, медичних препаратів, житлово"комунальних по"
слуг. Тут, перш за все, ціни не відповідають якості.
Протистояти викликам сучасного ринку повинні не
тільки влада міста та органи місцевого самоврядуван"
ня, але й саме суспільство через власні організації спо"
живачів. Тому учасники зборів вітають діючу міську
«Асоціацію споживачів» і новоутворену Криворізьку
організацію ВГО “Союз споживачів України” і заклика"
ють громадян міста, і особливо молодь, згуртуватися на"
вколо них в протистоянні небезпечним і неякісним то"
варам, роботам, послугам, у тому числі і житлово"кому"
нальним.
Ми закликаємо громадськість міста до розуміння
того, що головним ворогом небезпечним та неякісним
товарам, роботам і послугам є сам споживач як голов"
ний інвестор вітчизняного виробництва та імпорту.
Ми закликаємо учнівське та студентське самовряду"
вання, керівників учбових закладів до організації та
проведення занять серед молоді по вивченню її прав як
споживачів, по виробленню навичок відрізняти якісне
від непотребу. Освічений споживач найбільш небез"
печний для недоброчесного бізнесу.
Ми закликаємо підприємців до соціальної відпові"
дальності перед споживачами, вищим ступенем якої є
добровільне страхування товарів, робіт, послуг.
Ми підтримуємо ініціативу міських Асоціацій “Ком"
сомолець Кривбасу”, “Депутати органів місцевого са"
моврядування”, Криворізької організації ВГО “Союз
споживачів України” провести “круглий стіл” в трикут"
нику “влада"бізнес"споживач” на тему “Молодь – за
захист прав споживачів”.
Ми підтримуємо гасло споживачів: “До високої якості
життя разом!”
м.Кривий Ріг
19.09.2010 рік

Рукописи та фотокартки не рецензуються і не повертаються.
Гонорар нараховується тільки за замовні матеріали.
Листування з читачами тільки на сторінках газети.
За достовірність фактів, висвітлених у публікаціях та поданих
у рекламі, відповідальність несе автор та рекламодавець.
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Офіційне вітання. До виборів.
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ЗАЯВА
Криворізькі міські Асоціації «Комсомолець Кривбасу», «Депутати органів місцевого
самоврядування» та міського осередку ВГО «Союз споживачів України» оголошує спи(
сок кандидатів в депутати органів місцевого самоврядування, які є членами цих орган(
ізацій або їх прихильниками і яких ці організації бажають, щоб кандидати від різних
політичних партій були підтримані виборцями на виборах 31 жовтня 2010 року:
1. До Дніпропетровськогої обласної ради
( Вілкул Олександр Юрійович
( Любоненко Юрій Вікторович
2. На посаду Криворізького міського голови ( Вілкула Юрія Григоровича
3. До Криворізької міської ради
( Земляний Микола Федорович
( Дабіжа Микола Кирилович
( Бобченко Юрій Вікторович
( Берлін Валентина Миколаївна
( Ступник Микола Іванович
( Левандовський Павло Андрійович
( Штиленко Ангеліна Трохимівна
( Камаляєва Тетяна Вікторівна
( Приходченко Валерій Микитович
( Ткаченко Григорій Іванович
( Мірошниченко Валерій Миколайович
( Макаренко Анатолій Кирилович
( Бєліков Аркадій Андрійович
( Гончаренко Анатолій Іванович
( Задорожний Євген В’ячеславович
( Зозуля Олександр Іванович
( Маляренко Сергій Васильович
( Перегудов Володимир Володимирович
( Мкртчан Овсеп Гургенович
( Сторожук Анатолій Васильович
( Сиротюк В’ячеслав Григорович
( Сидоренко Віктор Дмитрович
( Вербицький Віктор Іванович
( Бистрай Анатолій Анатолійович
( Федін Валерій Іванович
( Тенетко Геннадій Миколайович
( Набієв Шафагат Ширін–Огли
( Болтенко Юрій Іванович
( Андрусевич Анатолій Олександрович
( Нежигай Анатолій Іванович
( Гончарук Григорій Пилипович
( Свинарик Роман Григорович
( Світловський Олександр Арсентійович
( Яровий Юрій Борисович
4. До Тернівської районної у місті Кривому Розі Ради
( Артюх Віктор Михайлович
( Шамрицька Наталя Анатолівна
( Розумнюк Олександр Михайлович
5. До Жовтневої районної у місті Кривому Розі Ради
( Хісний Володимир Федорович
( Калашніков Сергій Іванович
6. До Саксаганської районної у місті Кривому Розі Ради
( Бєліков Костянтин Аркадійович
( Чигрин Віра Іванівна
( Вячеславова Наталя Вікторівна
7. До Довгинцівської районної у місті Кривому Розі Ради
( Колесник Ігор Вікторович
( Березовський Олександр Миколайович
( Паркіна Лідія Миколаївна
( Нагорний Володимир Васильович
( Великодний Олександр Васильович
( Кеуш Анатолій Якович
8. До Дзержинської районної у місті Кривому Розі Ради
( Степанюк Сергій Дмитрович
( Фоменко Ніла Павлівна
( Петровнін Володимир Борисович
( Жук Юлія Вікторівна
( Гурова Валентина Костянтинівна
( Горб Григорій Григорович
( Махиня Денис Олександрович
( Шрамко Ярослав Владиславович
( Дьомін Валерій Олексійович
9. До Центрально(Міської районної у місті Кривому Розі Ради
( Коверніченко Станіслав Миколайович
( Цибань Олексій Миколайович
( Колісниченко Юрій Опанасович
( Щелковський Олександр Дмитрович
10. До Інгулецької районної у місті Кривому Розі Ради
( Рижков Євген Вікторович
( Рибаченко Надія Рудольфівна
( Колпаков Валерій Миколайович
( Невінчаний Віктор Анатолійович
Ці кандидатури відносяться до комсомольської молоді, зберігають кращі традиції і
на практиці сприяють сучасному молодіжному руху серед учнівської, студентської та
робітничої молоді, дбають про майбутнє, творчо спираючись на минуле, підтримують
громадські організації і сприяють їх діяльності. Ці кандидати в депутати підтримують
місцеві Ради всіх рівнів як школу державного управління для молодих політиків, збер(
ігають їх і насправді демонструють демократичні підходи до роботи з виборцями.
Для цих кандидатів небайдужі проблеми споживачів, які потерпають від небезпечних для
життя і здоров, я товарів, робіт, послуг. Особливо це стосується продуктів харчування, води,
медикаментів, алкоголю та тютюну, довкілля. Вони підтримують наші принципи: «Майбутнє
( в єдності поколінь!» «До високої якості життя разом!» «Від якості влади до якості життя!»
Рада Асоціації
«Комсомолець
Кривбасу»

Рада Асоціації «Депутати
органів місцевого
самоврядування»

Правління міської
організації ВГО
«Союз споживачів України»

Голосує Герой Соціалістичної Праці М.П. Ємел’янов (1976р.)
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Слово про комсорга

КОМАНДОР
ОПЕРАЦІЇ «ВІРНІСТЬ»
Чим далі спливає веснами тривожних
років ця велична в людській красі епоха, тим
більше зростає інтерес до того, чим і як жила
криворізька молодь і комсомольці 60!х. Про
трудові звершення юнаків і дівчат з комсо!
мольськими путівками тих років говорив з
повагою чи не весь захоплений героїчними
вістями з Кривбасу світ. Вітчизняні й за!
рубіжні журналісти нарекли тоді Кривий
Ріг, місто яке будувалося й молоділо, «Ком!
сомольською республікою», герої якої оспі!
вані в багатьох піснях і книгах письменників
і поетів.
Одним із лідерів молодіжного руху на Кри!
воріжжі шестидесятих років був секретар
Криворізького міському комсомолу (1967!
1969 рр.) Юрій Андрійович Янченко 26 січня
1940 року народження (с. Широке, рай!
центр Дніпропетровської області).
Його трудова біографія типова для багать!
ох молодих будівельників того періоду. Зак!
інчивши, після школи, Дніпропетровське
технічне училище (1959 р.), працює буді!
вельником!монтажником найпотужніших у
світі доменних печей «Криворіжсталі» та ве!
летів – гірничозбагачувальних комбінатів.
Згодом про нього, як символ мужності і
стійкості, добра і вірності Батьківщині і на!
роду, будуть писати в газетах і книгах: «Юра
Янченко найчистішої душі людина,про яку
можна писати й писати…», ! читаємо в книзі
відомого письменника, Лауреата державної
премії Т.О.Мединського («Трудная книга».
Собр. Соч. В 3!х т. Т. 3, Москва: Худ. Літера!
тура, 1981, ст. 143!145). Про його безкомп!
ромісну боротьбу за людські долі пишуть у
книгах і українські письменники Олекса
Гуреїв (Юрій став одним із прототипів голов!
ного героя його повісті «Осінні квіти»), Олек!
сандр Давидов (у книзі «Сердцу не дай ос!
тыть». 1979 р.).
Та й бути інакше не могло. Невичерпну
працьовитість і гарячу любов до людей
швидко і з гідністю оцінює молодь ударних
будов Криворіжжя. Двадцятирічного юнака

в робочому одязі оберуть спочатку комсор!
гом будівничої бригади, без відриву від ви!
робництва секретарем комсомольської
організації «Доменбуд» (1959!1961 рр.) зво!
див доменні печі. Потім, у 1963 році – ком!
соргом знаменитого п’ятитисячного молод!
іжного тресту «Криворіжаглобуд». Разом з
видатним будівельником Олексієм Под!
лєпою приймав участь у спорудженні Інгу!
лецького ГЗК – ударної будови шестидеся!
тих років.
Веде щоденник будівництва про героїзм і
мужність криворізької молоді, який дру!
кується на сторінках «Молоді України»,
«Прапора юності» і головної газети міста
«Червоний гірник», бентежачи трудовими
подвигами в степах Інгульця усіх, хто мріяв
про справжню романтику й подвиги.
Як людині високошанованій криворіжця!
ми, творчій і непохитній у боротьбі за красу
рідного міста, йому доручають приймати
участь від Криворіжжя у відповідальних сус!
пільних подіях, у березні 1964 року деле!
гується на нараду молодих письменників
Придніпров’я (м. Дніпропетровськ), де впер!
ше зустрічається з всесвітньо відомим пись!
менником, класиком української літератури
Олесем Гончаром. Керівник криворізької де!
легації молоді (червень 1964 року) на першо!
му зльоті юнкорів України (склад делегації –
робітник «Криворіжсталі» Володимир Рекка,
журналіст Радік Кан і Юрій Янченко).
У 1967 році призначається керівником
Криворізької делегації на святкуванні 25!
річчя знаменитої краснодонської підпільної
молодіжної організації «Молода гвардія»
(склад делегації: Ольга Іванцова, яка мешка!
ла в Кривому Розі, робітник Інгулецького
РВК Іван Гутиря і її керівник, нагороджений
вищими комсомольськими нагородами:
Грамотою ЦК ЛКСМ України і двома Почес!
ними грамотами ЦК ВЛКСМ).
Вірний головним принципам свого жит!
тя ! не зраджувати людей, а бути з ними і в
трагічні години, і в кінці 60!х, і на початку

70!х років, коли Україною буревієм проко!
тився вал чистки «інакомислячих». Чи не вся
періодична печать Дніпропетровщини ряс!
ніла закликами проклясти видатного сина
України Олеся Гончара за його роман «Со!
бор». Забороняли підписку на популярні
журнали Бориса Полєвого «Юність» і Олек!
сандра Твардовського «Новый мир».
Серед багатьох із непідкупної молодої ук!
раїнської інтелігенції, хто мужньо міг гляну!
ти у вічі небезпеки і сказав тверде «ні сваві!
ллю і беззаконню!» був і секретар Криворізь!
кого міському комсомолу Ю.А.Янченко.
Круто повернула його долю тоді безжаль!
на партійно!бюрократична «машина»: знят!
тя з роботи, виключення з рядів КПРС, поз!
бавлення університетського диплому (вчив!
ся на останньому курсі КГПУ заочно), який
було повернуто зі «прикрими вибаченнями»
через п’ять років після закінчення вузу.
Останні 30 років присвячує педагогічній
роботі: один із керівників профтехосвіти в
місті, директор школи і більше 20 років після
закінчення аспірантури на науково!ви!
ховній роботі Криворізького державного пе!
дуніверсітету. Кандидат педнаук, доцент,
відмінник народної освіти.

Досліджує проблеми становлення і роз!
витку новітньої педагогічної технології –
превентивної педагогіки. У своїх працях роз!
робляє технології ефективного використан!
ня її засобів у вік гуманізації навчально!ви!
ховного процесу, які стають визначальними
в епоху національного відродження нової ук!
раїнської школи.
А тепер ми надаємо біографічну довідку
комсорга 60!х Юрія Янченка:
Янченко Юрій Андрійович
(26.01.1949, Дніпропетровська обл.). Пе!
дагогічний керівник. Закінчив Криворізь!
кий педагогічний ін!т.
З 1959 будівельник тр!ту «Доменбуд». Брав
активну участь у будівництві доменних пе!
чей. У 1963!1967 очолював комітет ЛКСМУ
тр!ту «Криворіжаглобуд». Організатор по!
ходів по місцях бойової слави Криворіжжя.
Герой книг письменників О.Гуреєва, О.Да!
видова, Г.Мединського. Учасник наради мо!
лодих письменників Придніпров’я (1964). У
1967!1969 секретар міському ЛКСМУ. Пра!
цював у системі профтехосвіти, директором
СШ, викладачем педагогічного ін!ту. Канди!
дат педнаук. Автор наукових праць із про!
блем педагогіки.

Полковий вожак

БІЙЦІВ ВІВ ЗА СОБОЮ
Герой Радянського Союзу Юрій Мусійович Должанський (31.05.1923, Веселі Терни, Криворіжжя – 27.11.1943,
Київ). За часів війни комсорг 10!го гвардійського стрілецького полку 6!ї гвардійської стрілецької дивізії.

Акція

19"й У ЧЕСТЬ ХІХ"го
Зібралися не аби як, а з нагоди. Комсомольці РУ ім. Кірова вирішили сфор!
мувати і відправити в дарунок ХІХ з’їзду ВКЛСМ особливий 19!й за рахунком
(за тиждень) ешелон з багатою рудою. Для цього молодь провела 19 декад удар!
ної праці. З цієї нагоди й відбувся мітинг. Час його проведення – 15 травня
1982 року.

Свідок 20!х

У ПЕРШІЙ КОГОРТІ
Наум Муляр перебував у першій когорті
комсомолу Кривбасу. Зовсім юним він вою!
вав на фронтах громадянської. Поміж боя!
ми молодіжний осередок дивізії, яка відби!
ла у денікінців місто Новоукраїнку, прийняв
криворіжця до лав комсомолу. Юнак дуже
пишався цим. Спливав важкий 1920!й рік.
Далі були сутички з бандитами в загонах
особливого призначення. Служив на Далеко!
му Сході. У 1930 році Наум Павлович закін!
чив Криворізьку окружну радянсько!парт!
ійну школу. Ми даємо оригінал посвідчення
№ 38 на ім’я Н.П.Муляра, яке свідчить, воло!
дар пройшов повний курс навчання (Публі!
кується вперше). А ще за плечима комсо!
мольця 20!х об’єднані курси молодших лей!
тенантів Північно!Західного фронту. Вою!
вав політруком мінометної роти 438 полку
129 стрілецької дивізії. Ветерани рудника
«Суха Балка» пам’ятають цю людину. На фото Н.П.Муляр в різні роки.
Перші дві публікуються вперше.

Сторінка підготовлена активістами Асоціації «Комсомолець Кривбасу».
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Трудовым резервам 70
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Годы изначальные
Исполнилось 70 лет со дня создания целой системы подготовки рабочих кадров,
которая с октября 1940 года стала называться трудовыми резервами. Теперь уже
невозможно подсчитать, сколько специалистов разных отраслей народного
хозяйства прошли эту школу. Создана она умными людьми, которые искренне
заботились о будущем своей страны. Эту подборку документов и материалов мы
посвящаем великой дате, за которой стоит мастерство токаря и вальцовщика,
каменщика и бурильщика, слесаря и комбайнера… Трудовые резервы были
для большинства из нас началом пути к профессии. Об этом следует помнить,
хотя бы потому, что это напоминание о юности и молодости, когда все еще
казалось далеко впереди.

Кавалер полного банта

ЗАКАЛКА ЮНОСТИ
Мы потом перечислим все регалии и
почетные звания этого человека. Преж
де, чем все это получить, Сергей Журав
лев еще в далеком 1924 году предстал
перед членам приемной комиссии
профтехшколы рудника им. Артема.
Юный криворожанин сам изъявил же
лание своими руками восстанавливать
Кривбасс. Как раз эти руки и требова
лись. Сергей успешно и быстро прошел
комиссию. И силой владеет, и в комсо
мол написал заявление. Словом, свой
по всем статьям. Руки крепки, голова не
забита «оппозиционностью». Сергей
Журавлев считается одним из первых
выпускников рудничной профтехшко
лы. Она привела его в шахту ШУ им. Ар
тема. Вскоре именно комсомол реко
мендовал его на рабфак. Образование
Сергея на этом не ограничилось. В
1933 году он возвратился в Кривой Рог
с дипломом Днепропетровского горно
го института. Только устроился, сроч
ная телеграмма из Москвы. Текст ее
прямо требовал немедленно команди
ровать инженера Журавлева в распо
ряжение управления кадров Наркома
та тяжелой промышленности СССР.
Быстро отрядили.
В Москве Сергея уже ждали. Оказы
вается, только несколько выпускни
ков горных институтов подходили к
специальному назначению. А оно зак
лючалось в том, что вся эта группа
командируется на золотые прииски
Забайкалья. Стране, разбитой война
ми, срочно требовался этот благород
ный металл. В обмен на него можно
получить технику от западных фирм.
Три года мастер Журавлев мыл жел
тый металл у сопок Забайкалья. Даль
ше вчитываемся в строки биографии
золотодобытчика из Кривого Рога и
выявляем, что в 1936 году он вернул
ся в родной город. Ближайшие три

года возглавлял трудовые коллекти
вы шахт шахтоуправлений: «Ингу
лец», им. Карла Либкнехта, «Красная
Гвардия». Как оказалось, Сергея Пав
ловича бросали на прорыв, обкатывая
на отстающих забоях и штреках. Оче
видно, получалось у него, иначе бы
кто осмелился рекомендовать на вы
сокую должность, когда только трид
цать, как главный инженер ШУ им.
Р.Люксембург.
Все документы того времени свиде
тельствуют, что инженер Журавлев
все надежды оправдал. Умело и четко
он провел эвакуацию людей и оборудо
вания рудника в июлеавгусте 1941
года. Вывезли все, что смогли физи
чески и успели по времени. Свою пер
вую Государственную награду – орден
«Знак Почета»  Сергей Павлович назы
вал боевым. Он был абсолютно прав –
Урал в 19411943 годы, где Журавлев
руководил Сараповским рудоуправле
нием, считался вторым фронтом. Тру
довым. Именно в этот период предпри
ятию, руководимому криворожани
ном, вручили Красное Знамя Государ
ственного Комитета обороны СССР.
Руднику – знамя, управляющему – ор
ден. Он еще не успел «врасти» в рабо
чий пиджак Журавлева, как кавалера
снова отправили в далекую дорогу. По
аналогичной требовательной теле
грамме из московского наркомата.
Может быть, за много лет Сергею
Павловичу стало легко и радостно на
душе. Путь лежал на запад, к родной
стороне, к Кривбассу. При штабе 2го
Украинского фронта, который начал
освобождение криворожских земель
еще в октябре 1943 года, формирова
лась спецгруппа и партийнохозяй
ственный актив. Все ее члены хорошо
знали наш регион еще с довоенных
времен. Практически на плечах диви

зийосвободительниц эти специалис
ты, руководимые первым секретарем
Криворожского горкома КП(б)У Ива
ном Сиренко, вошли в сожженный,
разбитый врагом город. Так Сергей
Павлович Журавлев стал одним из
руководителей восстановления гор
норудного Кривбасса. Совсем не слу
чайно Сергей Журавлев взялся за вос
создание школ ФЗО. По его команде
по дворам собирали мальчишек и по
чти в принудительном порядке уса
живали либо за чудом уцелевшие
парты, либо вели прямо в разрушен
ные корпуса шахт и заводов. Вот так
практически и возрождалась профес
сиональнотехническая школа Крив
басса. А нужно заметить, что на юго
западных окраинах Кривого Рога еще
гремела канонада. Мы совсем не оши
бемся, если назовем С.П.Журавлева
не только реставратором горнорудной
промышленности нашего края, но и
системы школ ФЗО, ремесленных
училищ. Также известно, что Сергей
Павлович длительное время возглав
лял один из главков Министерства
черной металлургии Украины. А те
перь о регалиях Журавлева: орден Ле
нина, два ордена Трудового Красного
Знамени, орден «Знак Почета», Грамо
та Президиума Верховного Совета
Украины, знак «Почетный горняк
СССР» и, наконец, полный бант (13
ст.) «Шахтерской Славы».

Народные таланты

РУДНИЧНЫЙ ХОР
Все девушки из первого ряда учились на маляров в школе ФЗО ШУ им. Дзержинского. Их руками построены многие
жилые дома горняков, промышленные мощности рудника. Школа имела традицию просить строителей, чтобы пер
вый камень на объекте заложил именно ученик ФЗО. Пусть запомнит, пусть его запомнят. Девичья рука тяжелой не
бывает. Вот и стоят еще те дома и сооружения. Многое пережили.
Перед нами хор Дворца культуры ШУ им. Дзержинского. Певцыаматоры оставили на время свои отбойные молотки,
мастерки и пришли на репетицию. Наверное, во время одной из них им предложили сфотографироваться. Под особые
овации хор исполнял украинские народные песни. Коллектив дзержинцев любили слушать на других рудниках, в горо
дах и селах Днепропетровской области. Этот многоголосый поток словопения заслужил много призов, грамот и почестей.

Особое событие

ПОСЛЕ ПРИСЯГИ
Два события в один день. И все приятные, памятные. Ред
ко такое бывает. А вот у Лукьяна Бурьянова случилось. В
1925 году в один день с присягой он получил комсомольс
кий билет. Фотография именно к тому периоду и относит
ся. Красноармеец Бурьянов служил в Киевском гарнизоне.
Родом он из Новгородки, что в Кировоградской области.
Рожден в 1902 году. После четырех лет армейских будней
окрепшим и уверенным в себе вернулся домой. Земляки по
чти сразу же избрали вчерашнего красноармейца предсе
дателем только что созданного колхоза. А уже знаем (и не
только понаслышке), как они создавались… Недолго руко
водил. Колхоз развалился во время голода 19321933 гг. Сам
Лукьян с семьей еле выжил и подался в Кривой Рог. Устро
ился на шахту ШУ им. Кагановича. Окончил скоротечные
курсы бурильщиков при местной школе ФЗО. Так Лукьян
Иванович из хлебороба превратился в рудокопа. С тяжелым
сердцем сменил ясные зорьки над тихой степью на узкие
лазы шахтного подземелья. Говорят, и сам успешно обучал
фэзэушников своему новому ремеслу.
Нехитрую карьеру Лукьян Бурьянов делал под землей.
Сначала лопатчик на шахте «Профинтерна», потом буриль
щик, а после курсов горных мастеров – горный мастер и на
чальник участка шахты им. Шильмана. В его трудовой
книжке записано: 1941 г. 8 месяца 12 дня уволен в связи с
эвакуацией рудника. Там не указано, что именно Лукьяну
Ивановичу пришлось взрывать то, что построено собствен
ными руками. Сам начальник подземного участка рудодо
бычи уехать на восток не успел. Это могло стоить ему жиз
ни. Гестаповцы рыскали по всей округе в поисках тех са
мых подрывников. Изза них, как считали оккупанты, не
получили даже грамма криворожской руды за период с ав
густа 1941 года до конца февраля 1944 года. В рейх вы
везли лишь ту руду, которую наши не успели забрать с со
бой перед захватом Кривого Рога панцерниками из танко
вой группы генерала Виттерсгейма. Лукьяну Бурьянову,
можно сказать, повезло. Никто из соседей, знакомых по со
вместной работе в шахте, не выдал его за то, что он эти са
мые шахты методом взрыва поднимал на дыбы. Нужно от
дать должное специалистам, что толовые шашки они очень
умело располагали, а от этого сила взрыва была еще более
эффективной.
Уже со стороны Днепра надвигалась канонада, когда Лу
кьяна Ивановича забрали сначала в полицию, а потом в кон
цлагерь на кирпичном заводе. Криворожан, говорят, дер
жали в отдельном бараке. Вскоре их всех вывезли в Польшу,
а затем на самую границу Германии с Голландией. Подне
вольно добывал уголь. За каждое непослушание подвергал
ся наказанию. Так и дождался освобождения американца
ми. Те быстро передали невольников рейха советским вла
стям. А Бурьянов еще почти год восстанавливал заводы в
Германии. Оборудование вывозили в СССР. Домой в Кри
вой Рог вернулся в начале 1946 года. И пошло. Истязали чу
жие, издевались свои. Спецпроверку Лукьян Иванович про
шел болееменее быстро и спокойно. Правда, не без того,
чтобы не потрепать нервы. Словом, вернули обратно на
шахту. Главное – домой, к родным. Пока были силы, воз
главлял добычной участок. Умер горняк в конце 50х. Вот
так кратко газета рассказала еще об одном человеке, жизнь
которого переплелась с комсомолом и движением трудовых
резервов.
На фото Л.И.Бурьянов в день принятия присяги (1925).
Публикуется впервые.
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Я Б В УЧИЛИЩЕ ПІШОВ,
Наприкінці 30х років у радянському суспільстві виникли політичні, економічні
та ідеологічні передумови створення нової системи підготовки робітничих кадрів.
Нею стала система трудових резервів. З метою дальшого поліпшення та розширення
такої підготовки було висунуто проект створення системи державних трудових
резервів з передачею в її підпорядкування ФЗУ, що раніше знаходилися
в підпорядкуванні Наркоматів.
Указ Президії Верховної Ради
СРСР № 37 від 2 жовтня 1940р.
«Про державні трудові резерви
СРСР» поклав початок створенню
системи професійно#технічної ос#
віти. Цим Указом було передбаче#
но створення трьох типів закладів
системи трудових резервів.
1. Це ремісничі училища з дворі#
чним терміном навчання, в яких
здійснювалась підготовка кваліф#
ікованих робітників металургій#
ної, хімічної, гірничої, нафтопере#
робної промисловості, а також ква#
ліфікованих робітників для морсь#
кого та річкового транспорту і
підприємств зв’язку.
2. Другим типом закладів систе#
ми трудових резервів були заліз#
ничні училища, створенню яких
приділялась велика увага. В них
мала здійснюватись підготовка
кваліфікованих робітників для за#
лізничного транспорту.
3. Підготовка робітників масових
професій, насамперед для вуглеви#
добувної та гірничорудної промис#
ловості, металургійного виробниц#
тва, нафтопереробки та будівницт#
ва мала здійснюватись у школах
фабрично#заводського навчання з
шестимісячним терміном підготов#
ки. Школи ФЗН стали третім типом

закладів системи трудових ре#
зервів.
Центральним органом управлін#
ня в системі трудових резервів в
1941#1946р. було Головне управл#
іння трудових резервів при Раді
Народних Комісарів.
15 травня 1946р. на підставі
Указу Президії Верховної Ради
СРСР Головне управління трудо#
вих резервів було реорганізовано в
Міністерство трудових резервів.
24 грудня 1958р. Верховна Рада
СРСР прийняла Закон СРСР «Про
зміцнення зв’язку школи з життям
і про подальший розвиток системи
народної освіти СРСР». Цим зако#
нодавчим актом передбачалося
створення в Радянському Союзі
системи професійно#технічної ос#
віти, яка і стала спадкоємицею си#
стеми трудових резервів.
27 липня 1959р. Указом Президії
ВР Союзу РСР утворюється Держав#
ний комітет Ради Міністрів СРСР з
професійно#технічної освіти.
1969р. – професійно#технічні
навчальні заклади перейшли на
підготовку робітників із загальною
середньою освітою. Особам, які за#
кінчили середні ПТУ, видавався
атестат про присвоєння розряду і
одержання середньої освіти.

Починаючи з 1969 року, в регіо#
нах УРСР проводилась значна ро#
бота щодо створення закладів но#
вого типу, вдосконалення змісту
навчально#виховного процесу.
Здійснювалась переорієнтація вик#
ладачів і майстрів виробничого на#
вчання на педагогічну діяльність у
нових умовах. Починаючи з 1970
року в окремих ВУЗах України було
організовано підготовку інженерів#
педагогів. Підготовку майстрів ви#
робничого навчання здійснювали
індустріально#педагогічні техніку#
ми. Яке значення мало введення се#
редньої освіти в ПТУ свідчать стати#
стичні дані: з 1968 по 1975 рік кон#
тингент учнів середніх ПТУ зріс у 22
рази. Значно зросла і якість на#
вчально#матеріальної бази ПТУ.
Етап розвитку професійно#техн#
ічної школи, що охоплював 1969#
1983рр., завершив організаційно#
структурне оформлення середньо#
го ПТУ, як навчального закладу но#
вого типу.
Розвиток системи ПТУ у 1984#
1991рр. мав низку особливостей.
Екстенсивний розвиток економі#
ки, впровадження нової техніки і
технологій, відхід від демократич#
них засад в управлінні виробниц#
тва з одного боку, і серйозні недо#

ліки в трудовому вихованні молоді
– з іншого, на початку 80#х років
спричинили падіння престижу
праці, що негативно позначилося
на престижності робітничої про#
фесії і, звісно, на престижності
профтехучилищ. Квітневим (1984
рік) Пленумом ЦК КПРС були виз#
начні головні завдання школи на
перспективу: поєднання навчання
з продуктивною працею.
12 квітня 1984 року було прий#
нято союзну партійно#урядову по#
станову «Про подальший розвиток
системи профтехосвіти і підви#
щення її ролі в підготовці кваліфі#
кованих робітників». Почалась
структурна перебудова професій#
но#технічної освіти. З 1984 року всі
денні ПТУ були реорганізовані в се#
редні. Станом на 1 січня 1985 року
в державну систему профтехосвіти
влилось 117 відомчих училищ.
В перші ж роки незалежності
України система професійно#техн#
ічної освіти опинилася перед
прірвою кризових явищ, витоки
яких – у минулому.
В умовах соціально#економічних
перетворень у незалежній Україні
важливого значення набуває кад#
рове забезпечення різних галузей
економіки з урахуванням реаль#

них потреб ринку праці та вимог до
рівня кваліфікації виробничого
потенціалу. Це спонукало до ре#
формування профтехосвіти.
Указ президента від 8 травня
1996 року «Основні напрямки ре#
формування професійно#технічної
освіти» визначив 10 основних на#
прямів реформування, серед яких
найголовніші:
* оновлення змісту ПТО;
* оптимізація мережі;
* удосконалення і демократиза#
ція форм управління ПТО;
* розвиток професійно#техніч#
них закладів освіти різних типів;
* створення правової бази про#
фесійно#технічної освіти.
В 1998 році прийнятий Закон Ук#
раїни «Про професійно#технічну ос#
віту».
На виконання Указу Президента
здійснено оптимізацію мережі, роз#
роблено цілий ряд нормативно#
правових актів, впроваджено нові
типи навчальних закладів ПТО.
Профтехосвіта вчиться жити в умо#
вах ринкових відносин, проявляю#
чи мобільність, гнучкість, підніма#
ючи роль громадськості, самоуп#
равління та впроваджуючи демок#
ратичні засади управління педаго#
гічним та учнівським колективами.

Профтехосвіта Криворіжжя:
екскурс у минуле, сьогодення та уроки на завтра
Кривий Ріг – місто обласного підпорядкування. В той же час – це сучасний мегаполіс
з розвиненою інфраструктурою, в якому проживає понад 700 тис. чол.
Доля економічного приросту держави за
рахунок Кривбасу значна, а такі гіганти, як
„АрселорМіттал Кривий Ріг”, гірничозбагачу#
вальні комбінати Північний, Центральний та
Південний роблять його знаним далеко за
межами України. Економічний потенціал
Кривбасу # це 6 тис. підприємств, на яких
працює 242 тис. чол. Тут завжди були і будуть
потрібні кваліфіковані робітничі кадри.
До 1997р. в місті налічувалось 22 профте#
хучилища. Сьогодні їх 15 з середньорічним
контингентом 10,5#12 тис. учнів, слухачів.
Значна віддаленість від обласного центру
(150 км) спонукала до створення в місті Кри#
вому Розі окремої ланки методичної служби
і управлінської структури. Рішенням Вико#
навчого комітету Криворізької міської ради
народних депутатів від 10.02.1993 року №
73 був створений Комітет профтехосвіти
при виконкомі міської ради. Комітет про#
існував до 2009 року, і незмінним його голо#
вою був Сапіга Віталій Олексійович. Завдя#
ки його роботі була налагоджена тісна взає#
модія між виконавчими органами влади, за#
мовниками кадрів, міським центром зайня#
тості, галузевими профспілками та профес#
ійно#технічними навчальними закладами.
Наказом Дніпропетровського обласного
управління профтехосвіти № 179#к від
22.06.1983р. був створений Криворізький
учбово#методичний кабінет профтехосвіти
(директор – Дроздова Г.Д.).
В 1992р., методичний кабінет був реорга#
нізований у Криворізький філіал обласного
методичного центру профтехосвіти. Філіал
добре зарекомендував себе як методична
ланка, виконуючи одночасно оперативні і
управлінські функції.
В 1997р. Криворізький філіал ОНМЦ ПТО
був реорганізований в Криворізький
міський методичний центр профтехосвіти
(директор – Зозуля Н.В.).
В місті професійну підготовку робітників
забезпечують 60 професійно#технічних
навчальних закладів різних форм власності
і підпорядкування.
Серед них:
> 15 державних професійно#технічних
навчальних закладів;
> 5 вищих навчальних закладів І # II рівнів
акредитації;

> 5 приватних професійних навчаль#
них закладів,
> 4 міжшкільних навчально#курсових
комбінати;
> 4 заклади Товариства сприяння обороні
України;
> 26 учбово#курсових комбінатів та бюро по
підготовці кадрів промислових підприємств
міста.
Вони готують фахівців з 285 ліцензованих
професій з щорічним контингентом
85
тис. чол.
Комітет профтехосвіти виконкому міськра#
ди та міський методичний центр тісно
співпрацювали між собою та координували
роботу закладів усіх форм власності та підпо#
рядкування з питань професійної освіти.
Професійно#технічна освіта м. Кривого
Рогу має певні здобутки на шляху реформу#
вання, цікавий досвід і великі потенційні
можливості.
Головним своїм завданням профтехосві#
тяни міста вважають забезпечення молоді
умов для отримання доступної і якісної осв#
іти рівня європейських стандартів.
Розроблена Регіональна програма підготов#
ки кваліфікованих робітників та дострокові
програми розвитку кожного професійно#тех#
нічного навчального закладу до 2015 року.
В професійно#технічних навчальних закла#
дах державної форми власності (15) створені
піклувальні ради: будівельників, гірничо#ме#
талургійних та електротехнічних професій,
куди ввійшли представники роботодавців, га#
лузевих профспілок, виконавчої влади та бать#
ківської громадськості. Піклувальну раду
гірничо#металургійних професій очолює член
обласної міжгалузевої ради з питань профте#
хосвіти, директор по персоналу і праці ВАТ
«Кривбасзалізрудком» Макаров О.І.
Ради активно працюють, зокрема,
збільшилась кількість оплачуваних робочих
місць для учнів ПТНЗ при проходженні ними
виробничої практики. За підсумками цієї
роботи КММЦ ПТО прийняв участь у кон#
курсі на кращий досвід соціального партнер#
ства у сфері професійно#технічної освіти,
проведеного в рамках проекту ЄС «Підвищен#
ня ефективності управління системою ПТО
на регіональному рівні в Україні» і зайняв І
місце з врученням премії директору методич#

ного центру Зозулі Н.В., грамоти – Комітету
профтехосвіти виконкому міськради, Криво#
різькому методичному центру ПТО, Подяки
– Головному управлінню освіти і науки
Дніпропетровської ОДА.
Одним із завдань методичного центру є
підвищення якості підготовки через впро#
вадження новітніх педагогічних, виробни#
чих, комп’ютерних технологій.
На базі КЦППРКБГ створено регіональний
навчально#практичний будівельний центр
нових виробничих технологій фірми Хен#
кель#Баутехнік (Україна).
В 2010 році заплановано створити цент#
ри нових виробничих технологій:
> будівельно#монтажних технологій
фірми КБІ (ТОВ «Криворіжбудіндустрія») – на
базі Центру підготовки та перепідготовки
робітничих кадрів № 1;
> навчально#виробничий центр машино#
будування – на базі КЦПОММ.
Під керівництвом міського методично#
го центру працюють:
> школа впровадження нових виробничих
технологій;
> школа передового досвіду „Майстер#
клас”
> школа навчання і перенавчання
(спільно з ЦЗ);
> школа резерву заступників директорів
ПТНЗ.
Здійснюється науково#експериментальна
співпраця з науковцями Криворізького дер#
жавного педуніверситету та Криворізького
технічного університету.
Працює навчально # науковий комплекс
при Національній металургійній академії
України, куди ввійшли: Криворізький
міський методичний центр профтехосвіти;
Криворізький професійний транспортно –
металургійний ліцей; Криворізький профес#
ійний гірничо – металургійний ліцей; Кри#
ворізький професійний ліцей; Криворізький
центр професійної освіти металургії та ма#
шинобудування.
Установчим договором Комплексу перед#
бачено: науково#методичне співробітництво,
спільне використання методичних розробок,
аудиторного, лабораторного фондів, розроб#
ка підручників, навчальних посібників
співавторськими колективами, організація

та забезпечення стажування та перепідго#
товки викладачів навчальних закладів, що
входять до Комплексу на кафедрах НМетАУ,
наукова експертиза держстандартів.
Підписана Угода про науково#методичне
співробітництво між Криворізьким міським
методичним центром профтехосвіти і Інсти#
тутом професійно#технічної освіти АПН Ук#
раїни.
На базі Міжрегіонального центру підго#
товки і перепідготовки військовослужбовців
діє експериментальний майданчик МОіН
України і проведена акредитація підготовки
молодших спеціалістів за чотирма спеціалі#
заціями.
Організовані і працюють 28 міських мето#
дичних секцій для викладачів і майстрів ви#
робничого навчання з усіх предметів та про#
фесій, психологічна лабораторія.
Методичним центром спільно з виробнич#
никами та науковцями розроблено пілотні
варіанти Державних стандартів з професій
«токар» та «контролер зварювальних робіт»,
«газозварник», «прокатник гарячого мета#
лу». Працюємо над апробацією державних
стандартів та створенням стандартів на ос#
нові компетенцій.
Важливим напрямом в роботі методичної
служби є виявлення, вивчення, узагальнення
і розповсюдження передового педагогічного
досвіду. Складовою частиною цього процесу є
атестація педпрацівників. Методисти прий#
мають безпосередньо участь як в роботі атес#
таційних комісій, так і в підвищенні кваліфі#
кації педагогів, виходять з пропозиціями про
присвоєння педагогічних звань, категорій,
розрядів. Кращі педагоги, кращі майстерні,
лабораторії – все це є в картотеці методцент#
ру, яка доступна кожному по мережі Internet.
Проводяться міські олімпіади та конкур#
си професійної майстерності серед учнів та
майстрів виробничого навчання “Майстер
виробничого навчання” та огляди#конкур#
си «Краща майстерня ПТНЗ» (за профілем).
На базі професійних ліцеїв створено кон#
сультаційні служби з надання психолого # пе#
дагогічної підтримки старшокласників під
час профільної та допрофесійної підготовки.
Здійснюється методичний супровід, моніто#
ринг допрофесійної підготовки старшоклас#
ників.
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НЕХАЙ МЕНЕ НАВЧАТЬ...
Європейська якість освіти
неможлива без впровадження
комп’ютерної техніки
та інформаційних технологій
Підключено до мережі Internet всі 14 ПТНЗ та Криворізький
міський методичний центр ПТО, що дає можливість вчасно
надавати інформацію до веб"порталу ПТО України, підключи"
тися до системи подання податкових документів в електрон"
ному вигляді до ДПІ засобами телекомунікаційного зв’язку.
Всі ПТНЗ міста і Кр ММЦ ПТО обладнані вебкамерами для роботи в
режимі онлайн. В ПТНЗ міста працює 503 од. комп’ютерної техніки,
що складає 16,7 учнів на один комп’ютер.
Продовжено роботу по впровадженню в навчальний процес освітньої
програми «Intel. Навчання для майбутнього». Пройшли навчання – 178
чол. Викладачі ПТНЗ продовжують працювати над розробками елект
ронних засобів навчання, підручникотворенням.
Слід відмітити напрацювання: МЦППВ, КЦПОРКТРС, ЦППРК №1,
КПГМЛ, КПГТЛ, ПТУ №44, КПЛ, КЦПОММ. Матеріали спрямовані на
профпідготовку з врахуванням вимог держстандартів ПТО з професій.

Утвердження духовних
пріоритетів освіти – це турбота
про духовне здоров’я нації
Без мови немає народу. Утвердження рідної мови почалось із
створення українських світлиць, які на сьогодні є в кожному
ПТНЗ. Українські світлиці, музей українського народного
побуту (КНВЦ), музей української вишиванки (КПЛ) є осередка"
ми виховання національної самовідданості.
Щорічно проводяться училищні міські конкурси колективів художньої
самодіяльності, які сприяють розвитку національної самосвідомості, ут
вердженню державної мови, відродженню української культури.
В гуртках художньої самодіяльності займається кожний 5й учень.
Працюючи над реалізацією науковометодичної проблеми, демокра
тизації навчальновиховного процесу ПТНЗ міста, діють учнівські клу
би «Лідер» та «Пегас».
Останні вже стали традиційною школою лідерства на шляху розвит
ку учнівського самоврядування. Про успішну діяльність учнівського
самоврядування свідчить те, що вісім ПТНЗ міста були нагороджені дип
ломами учасників виставкиярмарки в номінації «Інноваційні підходи
в організації учнівського самоврядування». Стали переможцями:
КПГТЛ, ПТУ № 44, КЦПОММ (ІІІ місце), КПГМЛ (І місце).
Проведено дві міські учнівські конференції:
* «Учнівське самоврядування: проблеми та досвід»;
* «Лідерство – запорука успіху».
Започатковано роботу школи юних кореспондентів. Газета «КПГМЛ
city» отримала диплом учасника XIII Національного конкурсу шкільних
газет в місті Миколаєві.
За активної участі лідерів учнівського самоврядування в ПТНЗ діють
школи соціальних волонтерів, проведені міські акції: «Модно бути здо
ровим», «Знай! Люби! Бережи!», «Волонтери проти ВІЛ/СНІДу». В рам
ках роботи Центру превентивного виховання, який вже 4 роки діє на
базі КПГМЛ систематично проводяться тренінгові заняття учнів –
інструкторів для подальшої просвітницької роботи серед ровесників за
програмою «Рівний  рівному».

Щасливий учитель –
щасливий учень
Клуб творчого педагога “Вулик” вже 10"й рік об’єднує навкруг
себе людей творчих, оптимістів з дивними струнами душі, які
в постійному пошуку нових форм роботи. При клубі діє валеоло"
гічна школа, учасники її – педагоги і учні, поборники здорового
способу життя, захисту довкілля. Із валеологічної школи
виросла молодіжна організація “Зелене Криворіжжя” і очолю"
вав її випускник КЦПО Шевченко Євген, нині студент Дніпро"
петровської аграрної академії.
Клуб став своєрідною школою підготовки керівних кадрів ПТНЗ. Саме
в клубі виявили свої організаторські здібності, ініціативність, неабияку
творчість і лідерство чимало педагогів, які, залишаючись активними
клубівцями, працюють на керівних посадах: 7 заступників з НВР, 8 за
ступників з НР, 9 методистів, головний спеціаліст профтехосвіти Кри
ворізького міськвиконкому, методист КрММЦ ПТО. Керує роботою клу
бу заступник директора методцентру Керницька Т.В., талановитий пе
дагог і яскрава особистість.
У методичному центрі працюють досвідчені фахівці, ветерани проф
техосвіти, які мають досвід практичної і управлінської роботи: Грищук
Т.С., Труш В.І., Кичук С.Є., Мавдрик Т.М., Бабич Т.С.
Методичний центр досить успішно працює за своїм призначенням,
одночасно виконуючи управлінські і оперативні функції. Для роботи
Криворізького центру характерний творчий підхід, тісний зв’язок з на
укою, впровадження нових освітніх технологій, тощо.
Важливою є також проблема поліпшення культурологічної, мовної,
психологопедагогічної, комп’ютерної, методичної, практичної підготов
ки педагогів. Потребує вдосконалення система підготовки педагогічних
працівників для професійнотехнічних навчальних закладів та підви
щення їх кваліфікації.
Саме методична служба приходить на допомогу всім і кожному у по
шуках нових шляхів. А це і впровадження нових освітніх технологій в
навчальний процес, і створення центрів нових виробничих технологій,
комп’ютеризація і інформатизація навчального процесу і управлінської
діяльності, це гнучкість, мобільність, випереджувальний характер за
думів і дій. Зміст профтехосвіти, її інноваційний характер повинні за
безпечувати методичні служби. Завдання непросте, але вибору немає.
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Вони творили історію ПТУ № 30
(Криворізький професійний гірничотехнологічний ліцей).
Криворізький професійний гірничотехнологічний ліцей, що знаходитьсяза
адресою вул. Елістінська, будинок №1 – один із найстаріших навчальних зак
ладів м. Кривого Рогу. Його народження співпало з однією з найвизначніших
подій нашої історії: адже народився він у знаменний рік визволення України від
німецькофашистських загарбників – у 1944 році у грудні місяці за наказом
№128 Міністерства Трудових Резервів, як школа ФЗН № 43, яка одразу стала
фундаментом для підготовки гірничих робітників РУ ім. Кагановича (нині
«Суха Балка»).
У 1950 році ФЗН № 43 було перейменова
но на ФЗН № 55, пізніше ГПШ №7, 1956 рік 
гірничопромислове училище № 3, 1963 рік
– професійнотехнічне училище №30, 1964
рік СПТУ № 30, 2003 рік – Криворізький про
фесійний гірничо – технологічний ліцей.
Біля першоджерел училища стояв Лев
ченко Петро Павлович, який працював з
1944 року по 1954 рік. Вже через 6 місяців
на шахти зруйнованого повоєнного Кривба
су пішли перші випускники: прохідники,
кріпильники, машиністи скреперної лебід
ки, машиністи електровоза, електрослю
сарі. Саме на їх, ще не зміцнілі плечі, була
покладена турбота про виведення краю з по
воєнної розрухи.
У 1950 році ФЗН № 43 було перейменова
но на ФЗН № 55.
Прогресуючі умови життя і розвиток про
мисловості вимагали більш якісної підготов
ки спеціалістів, і тому невдовзі школу ФЗН №
55 було перейменовано на спеціалізовану
гірничо – промислову школу № 7 із збільшен
ням терміну навчання до 10 місяців. А жит
тя вимагало нових зрушень та вдосконален
ня. І от у січні 1956 року ГПШ № 7 реоргані
зовується на гірничопромислове училище
№ 3. До курсу підготовки робітничих кадрів
вперше вводяться загальноосвітні предмети.
Цього вимагала необхідність підвищення
кваліфікації випускників для обслуговуван
ня машин та механізмів тогочасного промис
лового Кривбасу.
У вересні 1963 року вирішується питан

ня про надання випускникам училища за
гальної середньої освіти поряд з обраною
професією. Так гірничопромислове учили
ще № 3 перетворилося на міське професій
но – технічне училище № 30. Збільшується
контингент учнів: вперше за весь час існу
вання училища в його стіни було прийнято
120 юнаків у групи з 4річним терміном на
вчання.
З 1963 по 1983 р.р. ПТУ №30 очолює Че
редниченко Г.П., учасник бойових дій у Ве
ликій Вітчизняній війні, який до цього часу
працював у стінах училища майстром ви
робничого навчання, маючи і педагогічну і
спеціальну гірничу освіту.
З набуттям училищем статусу середнього
навчального закладу виникла потреба пере
будови його педколективу, дякуючи чому
були створені додаткові умови для якісної
підготовки молодих спеціалістів із середньою
освітою, введено кабінетну систему навчан
ня, оснащено необхідні лабораторії, май
стерні, побудовано гірничий полігон.
В свій час майстром виробничого навчан
ня ГУЦУЛОМ В.В. була обладнана електро
монтажна майстерня для підготовки спец
іалістів за фахом КВПіА. Майстром вироб
ничого навчання ЛОПАТИЧЕМ В.І. був об
ладнаний кабінет для підготовки спец
іалістів за фахом „Слюсар з ремонту авто
мобілів”. Майстер виробничого навчання
ГОРЧИНСЬКА О.І. разом з учнями збудува
ла і повністю обладнала зварювальну май
стерню, забезпечила 2ма зварювальними

агрегатами і апаратом для напівавтоматич
ного зварювання. Учні Горчинської О.І. під
час виробничої практики в м. Москва на за
воді імені Ліхачова для потреб училища за
робили вантажний автомобіль.
У відповідь на нові веління часу
збільшується і урізноманітнюється перелік
професій: окрім гірників, ведеться підготов
ка електрогазозварників, слюсарів – мон
тажників, столярів, мулярів – штукатурів,
сантехніків. Збільшується і зміцнюється
колектив викладачів загальноосвітніх та
спеціальних дисциплін. Працює в цей час в
училищі улюбленець молоді – викладач
фізичної культури БОЙКО Я.М. , майстер
спорту і майстер своєї справи, він не тільки
прекрасний організатор захоплюючих поза
урочних спортивних заходів, а й вихователь
багатьох учнів – розрядників та майстрів
спорту з класичної боротьби та інших видів
спорту, призерів міста, області, республіки.
І не він один завзято і самовіддано працює з
молоддю: молодий викладач математики
КУЗЬМИЧ О.В., яка тільки залишила сту
дентський стілець, легко і з задоволенням
разом з колективом учнів організовує свята
і урочистості, вечори відпочинку, КВК,
вікторини, трудові десанти, тощо. Це з її
ініціативи перед училищем висаджено алею
берізок, яка і досі прикрашає вулицю Еліст
інську. Працювати в училище приходять
нові молоді і талановиті педагогічні кадри
(Шанда Л.С., Веселова Т.Б., Пантелеймоно
ва Т.Г. та ін.).
1983 рік, березень. На зміну ЧЕРЕДНИ
ЧЕНКУ Г.П., який виходить на заслужений
відпочинок, приходить молодий, енергій
ний і талановитий Сиротюк В.Г. Після закі
нчення в 1961 році Криворізького гірничо
рудного інституту він працював на різних
керівних посадах комбінату „Апатит” Мур
манської області до 1972 року. З грудня 1972
року – на педагогічній роботі. Працював за
ступником директора з навчальновиробни

чої роботи Криворізького технікуму руднич
ної автоматики, заступником директора з
навчальновиробничої частини середніх
професійнотехнічних училищ № 27, 29 м.
Кривого Рогу.
І училище наповнюється «новим дихан
ням» під його керівництвом. Жодна річ не
проходить поза увагою нового директора.
Наполеглива і далекоглядна людина, він пе
редбачає перспективи училища на кілька
кроків вперед, він знає , чого хоче і впевне
но веде весь колектив до наміченої мети.
Адже Вячеслав Григорович  Заслужений
працівник народної освіти УРСР, Відмінник
народної освіти УРСР. Нагороджений на
грудним знаком «За заслуги перед містом»,
нагрудним знаком « За заслуги перед містом
ІІ ступеня», знаком «За вагомий внесок у роз
виток професійної освіти». За вагомий осо
бистий внесок у вирішення питань соціаль
ноекономічного та культурного розвитку
міста нагороджений грамотою виконкому
Криворізької міської ради. Неодноразово
нагороджувався грамотами та подяками Го
ловного управління освіти і науки Дніпро
петровської обласної державної адмініст
рації. Він – депутат криворізької міської
ради в чотирьох скликаннях.
Одним із найважливіших інноваційних
проектів, який В’ячеслав Григорович впро
вадив в навчальновиробничий процес, є
індивидуальна система підготовки кваліфі
кованих робітників. Яскравим прикладом є
співпраця з ВАТ «Криворізький залізоруд
ний комбінат», ВАТ «Центральний гірничоз
багачувальний комбінат», ВАТ «Північний
гірничозбагачувальний комбінат», ВАТ
«Суха Балка».
Тож не припиняється і нині традиційний
зв’язок робітничих поколінь в ліцеї: колишні
вихованці приводять сюди своїх дітей, а ча
сом, вже й онуків,  так складаються цілі ро
бітничі династії. На прикладі батьків вихо
вуються нові покоління молоді.

ТЕПЛО СВІТЛОЇ ДУШІ
60 років від дня народження… Що стоїть за цією датою?
У житейському сенсі – це кришталева чесність і по
рядність кожного перейденого досі дня, це зразок мудрої
батьківської посвяти й відданості дітям і онучці, це повсяк
денні вияви доброти.
У сенсі професійному – це фахова досконалість, велике тру
долюбство, сумлінність, відповідальність і безвідмовність.
Не заради ювілейного пафосу винесено в заголовок ці сло
ва. Добре, коли колектив очолює така людина – він не дає
змоги іншим знижувати планку гідності, порядності, честі.
Мова іде про директора КПГМЛ – Касьяна Василя Антоно
вича.
А народився Василь Антонович у селі Крилово, Кривор
ізького району. Батько його працював головою колгоспу та
сільської ради, мати – була домогосподаркою, так як через
роботу батька сім’я повинна була часто переїжджати. 11
років Касьян В. навчався в школі с.Веселе, яку закінчив
тільки з двома четвірками.
Після закінчення школи Василь Антонович вступив до
Криворізького технікуму рудничної автоматики. Свою тру
дову діяльність розпочав у 1969 році з посади помічника ма

шиніста електрообладнання земснаряда ПівденноКриво
різької будівельної дільниці «Гідромеханізація». В цьому ж
році вступив до Криворізького гірничорудного інституту.
1973 рік – служба в армії, де працював секретарем комсо
мольської організації роти.
В студентські роки захоплювався парашутним спортом
(стрибав з парашутом з ЯК18) та підводним плаванням (був
на курсах інструкторів в Алушті).
В 1977 році закінчив Криворізький гірничорудний інсти
тут Після закінчення ВУЗу Василь Антонович працював
майстром цеху турбінного заводу в м.Кривому Розі.
Свою трудову діяльність в системі профтехосвіти розпо
чав в 1978 році в ПТУ №8 на посаді майстра виробничого
навчання, а згодом  викладача спецдисциплін в цьому ж на
вчальному закладі. 19801981 р.р. – заступник директора з
навчальновиховної роботи ПТУ №8. В ці ж роки пройшов
курси іноземної мови в м.Києві і був направлений у закор
донне відрядження в Республіку Гвінея, де працював з 1981
1985 рр. на посаді викладача спецдисциплін. Після повер
нення з відрядження продовжував працювати на посаді

майстра виробничого навчання в ПТУ №8.
Коли відкрилось ПТУ №66, був призначений на посаду
директора. Перевагу надавав молодим спеціалістам, і колек
тив вийшов дружній, злагоджений, з яким приємно працю
вати. А взагалі, робота директора важка і відповідальна.
З 2000 року призначений на посаду директора ПТУ №37.
З жовтня 2002 року ПТУ №37 реорганізовано в Криворізь
кий професійний гірничометалургійний ліцей, директором
якого Касьян В.А. працює по теперішній час.
За свою наполегливу роботу рішенням виконкому м.Кри
вого Рогу від 13.10.2004 року нагороджений нагрудним зна
ком «За заслуги перед містом», Міністерством освіти і науки
від 24.09.1997 року – «Відмінник освіти України», від
14.08.2007 року – знаком «Антон Макаренко».
Свій відпочинок проводить у сімейному колі, а ще дуже
любить рибалити. Найголовніше у його житті, як зізнався
Василь Антонович, щоб діти і внуки не хворіли і не було
війни.
З теплими словами про свого директора відкликається
весь інженернопедагогічний колектив ліцею.

Трудовим резервам 70
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«Я вишила хрестиком долю»
Терещенко Любов Мефодіївна.
Після закінчення Криворізького
гірничорудного інституту розпочала
свій трудовий шлях на комбінаті «Кри
воріжсталь». З 1986 року за покликан
ням душі перейшла до системи проф
техосвіти, до колишнього ПТУ № 66, а
нині Криворізький професійний ліцей.
За майже чвертьвіковий шлях має
чималі здобутки на освітянській ниві 
викладач вищої категорії, викладач 
методист, відмінник освіти України.
Майже 10річний досвід роботи кон
структором комбінату «Криворіжсталь»
для Любові Мефодіївни став стартовим
майданчиком, з якого почалось форму
вання особистості  творчого педагога,
майстрині, яскравої особистості.
Як викладач технічного креслення,
до викладання загально  технічних
предметів підходить з креативним
відтінком, де кожен урок  невеличка
подія, де кабінет обладнано не лише
згідно програм, методичних вимог,
стандартів але і з естетично  гармон
ійним підходом, з баченням навколиш
нього світу крізь призму веселкових ко
льорів. За плідну творчу працю Любов
Мефодіївна нагороджена нагрудним
знаком «За вагомий внесок в розвиток
профтехосвіти України».
Я вишила хрестиком долю
Барвінком по чистому полю,
Світанком паленої ночі
Розсипала коси дівочі.
Вустами сплела візерунки 
Духмяні, солодкі цілунки,
Очима розсипала зорі 
Озера глибокі, прозорі.

А ще назбирала листочки
У мами в вишневім садочку,
Квітками встелила доріжку
Під білії босії ніжки.
Ой, як завмирає серденько!
Рятуй мене, рідная ненько.
Я вишила хрестиком долю
Гірку і солодку до болю…
Ще з дитячих років Любов Мефодіїв
на мала поклик до літератури, до поезії.
І дуже значна заслуга в цьому батька 
Мефодія Олексійовича, який з раннь
ого дитинства захопив щире серце
доньки любов’ю до прекрасного.
І так трапилось, що мабуть десь від
Бога, промайнув блискавкою поетич
ний дар. І вже сотні віршів стрункими
рядками розкривають красу людсько
го життя, красу навколишньої приро
ди, красу людських стосунків.
Але поетичний дар відбився не лише
у ліриці, а й у творчій педагогічній ро
боті. Крім безлічі творчих вечорів та
різноманітних заходів, озвучених по
етичним словом Любові Мефодіївни,
вона у віршованій формі виклала курс
технічного креслення, де урок  виста
ва є подорож учнів пізнавальними сто
рінками історії від античності до сучас
них інноваційних технологій крізь
філософію креслення.
Цей костюмований урок  театр дає
учням можливість відчути роль особи
стості в історії людства. І, крім пізна
вальної частини, несе ще і могутній
виховний аспект. А для сучасної молоді
це дуже важливо. Адже сучасний педа
гог має бути тією зіркою, яка кличе за

собою, яка веде за собою, яка допома
гає знаходити омріяні стежини, яка за
палює волелюбним творчим вогнем.
Любов Мефодіївна створила яскраву
галерею вишитих робіт. І це не залиши
лось поза увагою. Завдяки співробітни
кам Саксаганської Ради у місті , творчі
виставки Любов Мефодіївни викликали
захоплення не лише у рідному районі, а
й на міських урочистих заходах, та
навіть у інших містах. Зацікавленість
майстерно виконаними роботами
підтверджується тим, що навіть
нинішній губернатор Дніпропетровсь
кої області, а раніш депутат Верховної
Ради  Олександр Вілкул, під час відвіду
вання творчих виставок у Саксагансь
кому районі, відмітив високий рівень
вишитих робіт та побажав у себе мати
одну із картин. Любов Мефодіївна із за
доволенням виконала його побажання
 вишила величного лебедя, який ніби
поклик долі злітає у безмежну височінь.
Символічно , що картину Олександ
ру Юрійовичу було подаровано під час
відкриття одного із Новорічних май
данчиків, який за підтримки депутата
Верховної Ради Олександра Вілкула
було відкрито в Саксаганському районі
по вулиці Корнійчука.
Любов Мефодіївну з виставками твор
чих робіт запрошували до Дніпропет
ровська, до Донецька, адже краса при
чаровує і захоплює, а вишиванка  це і
краса, і любов, і шана, і магія, і оберіг.
Іноді трапляється, що якесь слово,
якийсь звук, якась подія настільки глибо
ко впливають на думки і життя людини,
що це дає поштовх до чогось важливого.
У музеї зібрано декілька цікавих екс
позицій  це і одяг, це рушники, предме
ти побуту, вишиті картини, серветки,
скатертини. Але особливою сторінкою
є куточок, присвячений життю і твор
чості Тараса Григоровича Шевченка.
У нашому місті з ініціативи міського
методичного центру профтехосвіти за
підтримки Зозулі Н.В. та Керницької
Т.В. створено і успішно діє клуб творчо
го педагога «Вулик». Це колектив, група,
об’єднання творчих викладачів та
майстрів , яким не байдужі дитячі очі,
які несуть перлини своєї душі учням,
досвід не лише на уроках, а і у позаклас
ному житті, не лише у своєму учбовому
закладі, а і серед учнів всього міста, і не
лише Кривого Рога, а і Дніпропетровсь
ка, Кіровограда, Донецька, Львова. І
символічно те, що осередком цього клу
бу є професійно  технічні заклади Сак
саганського району
Терещенко Любов Мефодіївна за по
кликом душі, за поглядами, за своїми
вчинками є справжнім патріотом Ук
раїни. Це від батька, із глибини віків. І
цей поклик яскравою стрічкою
вплітається у її життєвий шлях, у її
творчість, у її поезію.

Диалог

СЕРДЦА
ДВУХ
Два человека. Они представляют два поколе
ния Криворожской журналистики. Тот, кто
справа, соответственно, стоял у ее истоков.
Именно Иван Зотович Штаферук стоял у исто
ков многотиражной газеты «Темпи вирішують»
треста «Криворожстрой». В тот августовский
жаркий день 1931 года в степи под Кривым Ро
гом появилось четверо. Они вышли из потерто
го временем фаэтона и направились в ковыль
ную округу. Впереди шел широкоплечий с воен
ной выправкой человек. Все остальные, чув
ствовалось, подчинялись его воле. В этом не
было ничего удивительного. Первым в степь
вышел Яков Весник, директор строительства
завода «Криворожсталь».Рядом шли его замес
титель Андрей Горький, начальник отдела кад
ров Иван Сердюк и он, редактор заводской газе
ты Иван Штаферук. Это потом он создаст свою
журналистскую школу, его назовут старейши
ной газетного цеха в Кривбассе.
Среди его учеников таковым себя называет с
гордостью Василий Шкарбан. Он перо в руке
держит уверенно более полувека. На двоих у
этих людей журналистский стаж перевалил за
столетие. Фото 1970 года. Встретилось два по
коления. И.З.Штаферук (19021976 гг.) начи
нал, а В.К.Шкарбан продолжил. Есть о чем по
беседовать двум метрам пера.
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Клятва єдина,
Люди в білих халатах… Майже святе словосполучення. Ми про них
згадуємо, коли потребуємо їх допомоги. Іноді так припече, що хворий
ладен впасти перед медиками на коліна. Ось і цю публікацію ми при&
свячуємо людям у білих халатах, а точніше тим, хто їх тільки приміряє
в студентських аудиторіях, лабораторіях та під час навчальної практики
в справжніх лікарнях та поліклініках. У цьому навчальному закладі
майбутні фельдшери та медсестри вперше приміряли білі медичні
халати 80 років тому. З тих часів, вважайте, шосте&сьоме покоління
не уявляє себе без білого кольору «форменого» одягу. І практично ніхто
не зрадив клятві Гіппократа, ніхто і ніколи не відмовляв у допомозі
тим, хто її потребував. Тривалого часу викладачі та студенти вивчають
історію своєї «альма&матер». Останні роки пошуком керує безпосередньо
директор коледжу Людмила Олексіївна Козенко.
Вона їздила до київських архівів,
де перегорнула тисячі томів з доку
ментами, і таки знайшла витоки
ввіреного їй навчального закладу.
Якби всі ті архівні аркуші вимости
ти в єдиний ланцюжок, можна
огорнути всю земну півкулю. І серед
цієї маси паперів вдалося таки
знайти витоки сучасного Кривор
ізького медичного коледжу. Перед
нами документи того часу. Допові
дна записка Наркомату охорони
здоров’я, перелік середніх навчаль
них закладів від медицини, які по
чали прийом студентів протягом
1930 року. Саме тоді Криворізька
окружна інспекція народної освіти
звернулася до властей з пропози
цією та проханням надати мож
ливість місту, яке швидко розвива
лося, створити власну базу для
підготовки середнього персоналу
для лікарень, рудничних та за
водських
амбулаторій
та
поліклінік. На жаль, і досі не вдало
ся знайти наказ про створення
Криворізької медичної школи/ ме
дичного технікуму. Але те, що саме
у квітні 1930 року відбувся перший
прийом до медичного навчального
закладу, цілковито відомо. Ми не
знаємо, хто ж були ті, перші двад
цять два студенти. Зараз ви бачи
те на фото колишнє приміщення
медичної школи по вул. Жовтневій,
20 в сучасному Центрально
Міському районі. Ця споруда збудо
вана ще в кінці ХІХ ст. Дивно, але в
цьому не дуже великому будинку
одночасно збиралися на лекції та
практичні заняття до 400 осіб. Ска
жімо, протягом 19311932 на
вчального року в технікумі навча
лося 445 майбутніх медичних пра
цівників. Це найбільша кількість за
довоєнний період. Сумні події
19321933 рр. позначилися на долі
технікуму. Тоді в його стінах медич
них навичок набували 90 сту
дентів. Ми нічого не знаємо про
першого директора. Тільки прізви
ще – Чернявська, і те, що вона, дос
відчений лікар, загинула під час
Великої Вітчизняної війни. З тих
часів збереглася випускна фото
графія, що датована 1936 роком.
Власне, це другий випуск техніку
му. У центрі, як і належить, дирек
тор того часу Трегуб. Мабуть, це

єдине його фото, що дійшло до на
ших часів. Серед молодих спец
іалістів, які так конче були потрібні
лікарям Кривого Рогу,  Лось, Крав
ченко, Вовк, Залізняк, Шумаков,
Целікова… Ми бачимо галерею вик
ладачів. Всі вони викладали в тех
нікумі за сумісництвом. Лікарі
Іткін, Меркулов, Єгоров, Остро
вська своїми руками, наполегливі
стю та досвідом підняли Криворізь
ку медицину з руїн, а потім закла
ли міцні підвалини підготовки
спеціалістів від медицини серед
ньої ланки. А без неї не може об
ійтися жоден лікар, або професор у
своїй справі, або інтернпочаткі
вець. Як ар
мія
три
мається на
плечах мо
лодших ко
мандирів,
так і медици
на – на фель
дшерах та
медсестрах.
Трагічно
склалася
доля третьо
го директора технікуму – Тимошен
ка. Відомості про нього обмежу
ються 1937 роком…
А тим часом до складу медично
го технікуму на ті часи входили
фельдшерськоакушерська шко
ла, робітфак, підготовче відділен
ня Дніпропетровського медичного
інституту. У розпорядження сту
дентів та викладачів передали
приміщення колишньої жіночої
прогімназії та житлові навко
лишні будинки.
Із спогадів випускниці Кривор
ізького медичного технікуму 1939
року, фронтового лікарясевасто
польця Ольги Пилипівни Горевої:
«Ми, випускники 1939 року Кри
ворізького медичного технікуму
(фельдшерської школи) довоєнних
років, з особливою повагою і вдяч
ністю згадуємо навчання в нашій
школі. Нас вчили не тільки ме
дичній професії, а виховували з
нас людей, які високо цінують
людське життя та палко люблять
свою Вітчизну. Ми цікаво прово
дили свій відпочинок, у нас був хо
ровий гурток зі студентів та вик

Тут
починалась
історія

ладачів, а також музичний та дра
матичний гуртки. Ми самі були
артистами, солістами і слухачами.
На все життя запам’ятались вик
ладачі й наставники, яких, на
жаль, немає серед нас: Хомуха М.І.,
Решетняк І.П., лікарі: Зейман Б.В.,
Єркін, Кріжнер І.М., Іткін М.Б.,
Дворкін Т.М., Суфік І.І. На нашу
долю комсомольців 4041 рр. при
пала тяжка і почесна справа – за

хищати Батьківщину. У Великій
Вітчизняній війні ми, медичні се
стри, фельдшери з честю викона
ли всій обов’язок. У роки Великої
Вітчизняної війни ми брали
участь у боях, надавали допомогу
на полі бою, накладали асептичні
пов’язки, фіксували переломи.
Удень і вночі стояли в перев’язу
вальних, біля операційних столів,
повертаючи до життя поранених
офіцерів і солдат».
Багато медиків, які давали клят
ву Гіппократа в стінах Криворізь
кого технікуму, опинилися на Да
лекому Сході, у Середній Азії, у се
лах Дніпропетровської області. Їх
пацієнти буквально Богу молилися
на своїх медсестричок та медбра
тиківфельдшерів. На початок
війни з німецьким фашизмом із
стін медтех
нікуму вий
шло 2040 се
редніх ме
д и ч н и х
фахівців.
Випускники
1941 року
одразу після
випускного
вечора 21
червня за
писалися
доброволь
цями в дію
чу армію. Слідом за викладачами
Єркіним (учасником 1ї світової
війни, майбутнім рятівником мар
шала артилерії Варенцова, заслу
женим лікарем України), Суфіком

(організатором боротьби з інфекц
ійними хворобами на Криворіжжі
у 2030, 4060х), Хомухою до
військоматів пішли новоспечені
медсестри та фельдшери. Серед
них учасниця випускного балу 21
червня 1941 року Ольга Матвіївна
Фліорчак, ветеран криворізької ме
дицини, активістка ветеранського
руху. Їй слово:
«ВІД УРАЛУ ДО ПРАГИ
У листопаді 1941 го в складі
стрілецької дивізії ми з Уралу мча
ли до Москви. На початку грудня
вступили в бій. Коли відігнали фа
шиста від столиці,дивізії присвоїли
звання гвардійської. Далі був
Північно Західний фронт, мілкі око
пи, бо в глибших виступала вода й
треба було її безупинно вичерпува
ти. Потім район Тамбова,бої з пол
чищами Манштейна, котрий
хотів деблокувати оточену 300
тисячну армію Паулюса. Наші мо
рячки розстібали шинелі, щоб вид
нілися тільники, надівали безко
зирки, ох і боялись же їх гітлерівці!
Ми пройшли Донбас, Кривбас, Ми
колаїв, Будапешт, Відень, закін
чивши бойовий шлях у Празі».
Лейтенант медичної служби О.М
.Фліорчак нагороджена орденами
Богдана Хмельницького 3 ст. (Украї
на), Вітчизняної війни 2 ст., Черво
ної Зірки, медалями «За відвагу», «За
бойові заслуги». Прапори її уславле
них з’єднань – 363 стрілецької
дивізії та 2 гвардійського механізо
ваного корпуса однополчани криво
рожанки пронесли через Красну
Площу в червні 1945 року.
Цікава доля одного із організа
торів медтехнікуму. Ісай Суфік во
ював ще під час громадянської
війни. Вже тоді надавав допомогу
пораненим, як
санітар. Потім
між
двома
війнами встиг
закінчити
Харківський
медінститут,
видати кілька
наукових
праць, стати
провідним
лікаремінфек
ціоністом та
викладачем з цих дисциплін у мед
школі/технікумі. Саме колектив
медиків відрядив Ісая Ілліча на
його другу війну. Чотири фронти
пройшов на посаді начальника
інфекційного шпиталю.
Місто тільки набирало мирний
ритм життя, як у жовтні 1944 року
почала діяти школа медичних се
стер. У Кривому Розі їх конче не ви
стачало. Хто на фронті, хто з ева
куації ще не повернувся. Відрод
жувати середню медичну освіту в
Кривому Розі доручили Євгенії Ле
онтіївні Бейліній. Їй допомагали
10 викладачів з дипломами
лікарів. Вони й прийняли 103 сту
дентів, які навіть білих халатів не
мали та й курс навчання тривав
лише рік. Ось так виправляли де
фіцит у медичних кадрах. Відомо,
що такі учні, як Віра Полторак,
Віра Ягідка, Клавдія Кучма, Ганна
Кіпоть, Катерина Кузьменко, Га
лина Капустянко одержали дипло
ми медсестер з відзнакою.
У 1954 медтехнікум був реорган
ізований в медичне училище. Саме
тоді вперше почали готувати аку
шерів та фельдшерів цього проф
ілю. Колектив училища в 1954
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Гіппократівська
Другий випуск
медшколи

1958 роках очолювала Лідія Олек
сандрівна Пушкарьова. Прийом до
училища постійно збільшувався,
бо зростала кількість лікувальних
закладів, зростала мережа освіти.
Кожна школа мала у своєму штат
ному розкладі посаду медичної се
стри. Старе приміщення училища
зовсім не відповідало вимогам
підготовки кадрів. І ось майбутні
медики та їх вихователі з виклада
чами в 1966 році відсвяткували но
восілля. Адреса – вулиця Семашко
(колишній нарком охорони здоро
в’я СРСР), 14 – і досі залишається
кузнею кадрів для середньої ланки
в медицині. Дуже багато зробила
для медичного училища його ди
ректор у 19581969 роках Ганна
Іванівна Локтєва, випускниця Аст
раханського медичного інституту.
Фронтовик.
Ось цікаві і показові цифри з
історії училища. За часів директор
ства Віри Євгенівни Праздинкової
кількість відмінників із загальної
кількості студентів складала 14,7 %.
У цей період почав діяти методкабі
нет, значно зросла кількість книг у
бібліотеці. Директору – медаль і знак
«Відмінник охорони здоров’я УРСР».
Таку саму почесну нагороду заслу
жив, готуючи криворізьких медсес
тер, наступний директор Микола
Денисович Судак. Він очолював на

вчальний заклад 20 років, найдов
ше з усіх керівників за всю 80річну
історію. Вічна пам’ять Володимиру
Петровичу Криволапову. Він помер
на бойовому директорському посту.
Перший і єдиний директор Кривор
ізького медичного училища № 2. За
участю Володимира Петровича
відбулося його злиття з училищем
№ 1. Після його раптової смерті
училище очолила Людмила Олекс
іївна Козенко. Вона прийшла до
цього навчального закладу далеко
го 1973 року. Викладала хімію,
потім завідувала відділенням. За
часів Людмили Козенко навчаль
ний заклад набув принципово но
вого статусу – коледж. Людмила
Олексіївна нагороджена Почесною
грамотою Міністерства охорони
здоров’я України, відзначена подя
кою облдержадміністрації.
За останні роки 260 випускників
училищаколеджу стали лікарями,
а Олександр Смолянінов – докто
ром медичних наук, професором
СанктПетербурзької військово
медичної академії. Коледж готує
фахівців за сімома спеціальностя
ми. Попереду в колективі одно
думців  викладачів та студентів 
велике майбутнє. Коледж виступає
надійною кузнею – форпостом у
підготовці високоякісних медич
них кадрів середньої ланки.

Перша документальна згадка
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Биографии земляков без купюр

Герои сопротивления.
Публикуется впервые.

В кругу
семьи.

БОНДАРЕНКО
СЕМЕН МИРОНОВИЧ
Автобиография
Я, Бондаренко Семен Миронович, родился 16 февраля 1920 года в с.
Сергеевка Широковского рна Днепропетровской обл. в семье крестья
нинасередняка.
В 1928 году поступил в Сергеевскую НСШ, которую окончил в 1936
году.
Отец в 1929 году поступил в колхоз и работал до 1941 года.
В 1936 году поступил в Широковский зооветтехникум Днепропетров
ской обл. на ветеринарное отделение. В июне 1940 года окончил техни
кум и приобрел специальность ветфельдшера.
7 октября 1940 года был призван в РККА (службу проходил) в 168 СП
24 СД. В армии службу проходил в должности мл. ветфельдшера. В на
чале Отечественной войны находился в этом же полку. На фронте уча
ствовал с 24 июня по 7 июля 1941 года.
7 июля 1941 года попал в плен при окружении под Минском, с 7 июля
по 3 сентября находился в разных лагерях для пленных (Столбцы/Брест
Литовск).
3 сентября 1941 г. был увезен вглубь Германии в рабочий лагерь плен
ных Мюнхенской обл. г. Шонкау, где и находился до 24 июля 1942 года,
после чего с группой пленных был перевезен в город Аудбург в рабочую
команду, где и находился до дня освобождения.
27 апреля 1945 года был освобожден американскими войсками.
С 27 апреля по 1 августа 1945 года находился в лагере репатруирован
ных на оккупированной зоне Германии американскими войсками.
1 августа 1945 года транспортировался в советскую зону оккупации,
где прошел фильтрационную комиссию и направлен в 147 стройотряд в
г. Бобруйск. 24 марта 1946 года был переведен из 147 рабочего отряда в
43 отд. рабочий батальон г. Минска. Работал в должности мл. ветфельд
шера. 10 марта 1947 года демобилизовался на основании Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 20.03.1946 г.
Отец при подходе немецких войск в августе 1941 года отступил с час
тями Красной Армии и был до окончания Отечественной войны. В 1945
году демобилизовался и работал в колхозе. В 1948 году переехал из Сер
геевки Широковского района в с. Грушевку Апостоловского рна. В на
стоящее время работает завхозом при Грушевской СШ.
Я в апреле 1947 года женился. 15 августа 1947 года поступил по дого
вору работать ветфельдшером в колхоз ЧПартизан Грушевского с/с, где
и в настоящее время работаю.
В настоящее время имею состав семьи: жена, сын (рождения 1948 года)
и дочь (1949 года).
В чем и подписываюсь.

Бывшие узники
в почетном
карауле.
Публикуется
впервые
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Письма погибшего солдата
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Он был командиром полка
Мы продолжаем новую рубрику. Имеем намерение печатать фронтовые письма тех, кто их
писал, но сам с войны не вернулся. Святые это строки. Они прибывали в Кривой Рог с разных
фронтов. От Мурманска до Балкан. Случалось, что пока треугольник найдет своего адресата,
того, кто писал, не было в живых. Присылайте нам эти документы. Будем их печатать.
Это документальный, неповторимый и правдивый отзвук кровавой эпохи.
Контактные телефоны: (097)2801876 и (097)5342096.
Саратов. 22.03.1940 (проклятый год).
Здравствуй, милая Мусенька.
Целую тебя, прошу, поцелуй за меня де
тишек.
Мусенька, получил твое письмо, которое
ты писала 3го августа. Прочтя его, я был
взволнован, до боли сжалась грудь. Это не
обнаковенно и не случайно – это роковой
предвестник черной разлуки. Я могу пони
мать свои чувства. Я делаю преступление,
изменяя тебе. Эти мысли и чувства. Но это
тебе, тебе, это тому, кто живет моей жизнью.
Прости меня за это.
Мусенька, ты пишешь, что готовишься к
моей встрече, готовишь детишек. Милая
моя, это до боли радостно, но это ужасно,
ибо я уеду, но не к тебе и не к детишкам, еду
на фронт. Я пишу тебе так не потому, что
страшен фронт, а потому, что страшные
предчувствия.
Мусенька, ты меня
извини за мои письма.
Я, конечно, в долгу пе
ред нашей родиной не
останусь, а пишу так по
тому, что не могу по
иному ценить вещи. Не
так, как они выглядят.
Ты пишешь, близок
час нашей победы. Да,
этот час восторжествует,
в этом я абсолютно не со
мневаюсь. Ты будешь
свидетелем этого, но вре
мя, которое мы пережи
ваем, достойно великой
эпохи.
Мусенька, я получил
сейчас твою телеграмму,
в которой ты спрашива
ешь, можно ли приехать.
Спасибо тебе за это, но по
здно, меня здесь нет.
Мусенька, тебе, очевид
но, известно, что Кривой
Рог занят немцами. Надо
полагать, что мама оста
лась там, если не эвакуиро вали. Но судя по
обстоятельствам, сложившимся у них, я на
100 % склонен, что они остались в руках
немцев. Я сомневаюсь за их благополучие.
Мусенька, после этого письма, ты меньше
будешь получать от меня писем, но ты зна
ешь, какая связь с фронтом.
Мусенька, ты просила, чтобы я написал,
кто был со мной в бою? Я немного тебе пи
сал. Но прежде всего почти все, кто был в
моем батальоне: но как Кравченко, Талибов,
Рогач, Григорьев, Сорока, Москалюк, Лень,
Светличный, Алексеенко, Горяев, Кесель
ман, Базь, Хмилевский, Жебиряев в бою не
участвовали. В общем, были все, за исклю
чением тех, кто входил в 1 и 2й батальоны,
остальные все были. Во время боя я видел,
что был ранен Литучий, С остальными, как
будто было все благополучно, что после
было, какая их судьба не знаю.
Мусенька, посылаю тебе для хранения 21
лепесток, прошу тебя: храни их до моего
приезда, ежели я погибну – сожги.
Здоровье мое хорошее, тоись, ранение за
жило, остался небольшой шрам на левой
щеке и почти половина металлических зу
бов во рту. Но вот я и такой же, как и был.
Мусенька, до свидания, будь счастлива, в
твое счастье верю.
Целую и целую без конца.
Твой Вася
Саратов 28го июня 1941
Здравствуйте, мамочка и папа!
Сообщаю вам, что я жив и здоров, прав
да, имею небольшое ранение, о чем я вам
сообщал телеграммой. Ранило меня 20.03.
под Смоленском, участвовать в бою при
шлось недолго, но скоро возвращусь обрат
но на фронт, как будет дальше, посмотрим,
но надо сказать, что война жестокая, такой
войны история еще не знает, колоссальные
потери с обеих сторон, нет спасения нигде,
ни на земле, не в воздухе. От Маруси я дав
но не получал писем. Как они живут – не
знаю. Но я думаю, что неплохо, потому что
денег я выслал до 2х тысяч и денежный ат
тестат на сумму 550 руб., но эти деньги она
будет получать с августа месяца.
Мамочка, в случае вас будут эвакуиро
вать, не бойтесь, возьмите лучшие свои
вещи, а остальное, как сумеете, продайте, а
нет, пусть пропадает, оставаться на месте
не следует. Я сейчас потерял связь со своим

ДЯДИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1911, Кривой Рог – 26.08.1943, Орловская обл.). Окончил Одесскую военную пехотную
школу (1934). Воспитанник Веселотерновской семилетки. В 19291931 работал столя
ром на КРЭСе. В армии с 1931 по путевке комсомола. В 1934 – 1941 командир взвода 137
СП 46 СД КВО, начальник полковой школы ЗабВО. Участник ВОВ с 07.1941. Майор, ко
мандир 1164 СП. Оборонял Смоленск, погиб в бою под Орлом. Похоронен на месте боев.
Извещение о гибели получила жена Мария Семеновна. Награды: орден Красной Звезды
(1942), знак «Отличник РККА».
полком, как только свяжусь и получу день
ги, вышлю вам, но я думаю, что до вас нем
цам никогда не добраться. Главное не жу
риться, что будет – хуже смерти все равно
ничего не будет. Я думаю, что у нас есть сча
стье, еще увидимся.
До свидания. Целую!
Ваш сын – Василий
7го августа 1941 г.
Здравствуй, милая
Мусенька! Здрав
ствуйте мои птенчи
ки – Веточка и Нел
лочка!
Шлю вам свой от
цовский привет и
наилучшие пожела
ния – быть счастли
выми и радостны
ми, не терять на
дежду на нашу
встречу.
Мусенька, дела
мои в отношении
лечения продвига
ются успешно. Я
думаю, что успе
ешь ли ты полу
чить это письмо,
как я буду возвра
щаться обратно на
фронт. Больше не
рассчитываю ни
на что, ранение у
меня было легкое,
время на поправку
мне не дадут, отсюда рассчитываю выехать
сразу на фронт, но я тебе сообщу письмом
или телеграммой о моем выезде.
Муся, ты мне не верила на мою ту теле
грамму, что запрашивала о моем состоянии
начальника госпиталя. Я эту телеграмму
получил, хотелось бы получить письмо, в ко
тором ты рассказала бы подробно о своей
жизни, о детях и т. д. Но я надеюсь, в бли
жайшее время получить желанное.
Муся, мне хочется, чтото тебе говорить
советовать, но я не могу собраться с мысля
ми, что можно в такой обстановке говорить
о благополучии жизни. Есть у меня к тебе
большая просьба, которую прошу не забы
вать, в каких бы ты ни была условиях жиз
ни: 1. Беречь детей. Пусть это будет идеалом
твоей жизни. В случае моей смерти, кото
рая сейчас так и преследует, выполнение
моей просьбы будет луч
шей памятью обо
мне. Надо терпели
во, настойчиво до
биваться любви де
тей к книге, к уче
нию. Если я оста
нусь жив, эту зада
чу будем решать
вдвоем. 2. Держать
связь с мамой, друг
другу помогать. Она
хорошая на ред
кость
женщина,
тебя злобой никогда
не обидит, воспита
ние детей (одной из
дочерей) она в силах,
можно вполне поло
житься…
Саратов. 14.08.41.
Здравствуй, моя
добрая супруга!
Сегодня я пишу моя,
а завтра… Что гово
рить о завтрашнем
дне. Я присел писать
тебе письмо и вспом
нил о том коротком от
резке времени, кото
рый мы с тобой прожи
ли. Вспомни, правда,
короткое? И в нем было
хорошее время, первые

годы нашего брака и, вообще, прожитое вре
мя в Коростено – рождение Веточки – сколь
ко радости, радость и радость без конца,
хотя наша молодость и неопытность не про
диктовала нам отдельные моменты жизни
строить еще радостнее и милее, но за это мы
сами простим себе. Временами я был груст
ным под влиянием напряженной и специ
фической работы, которую я так высоко це
нил, временами я был беспредельно весел,
твоя теплая забота обо мне, в конце концов
обоюдная любовь, мои шутки, твои обиды
изза них, наши хорошие дети, и об этом я,
когда вспомню, сердце замирает. Ох, как я
люблю наших детей, это, наверное, потому,
что никогда мне их не видеть, чувствует мое
сердце, но хорошо зная тебя, я убежден, что
пока ты жива, дети не будут обижены. И
если они не замечали моей любви к ним,
ввиду их крошечности, они от тебя узнают.
Ты писала: «Твоя смерть – моя смерть». Это
твой ответ на мой, когдато написанный
тебе, стих:
Когда я, супруг твой верный,
Не вижу пред собой тебя,
Тогда в главе моей смиренной
Рисую контур из тебя.
Я очень рад, что мы с тобою
Строим жизненный кумир,
Кого из нас стихия вырвет,
Не нужен будет нам весь
Мир.
Это писано мной 6ть лет
тому назад, когда мы жили
одной жизнью – твоя
жизнь, моя жизнь. Теперь
это стало не основное, ста
ли новые факторы в необ
ходимости бороться за су
ществование. Это дети,
вот, что стало идеалом на
шей жизни. Мне, как
больно, угрожает опас
ность лишиться возмож
ности продолжить роль в
воспитании наших де
тей. Ничего больше не ос
тается, как просить тебя
определять свою жизнь
по своему усмотрению,
во имя детей наших, и
быть совершенно не свя
занной какимто взаим
ным долгом, который
войдет в область преда
ния, если
сможешь
таить дале
ко в глубине своего сердца лег
кое воспоминание. Это будет
лучшим выполнением супру
жеского долга.
Мусенька, возможно я своим
письмом тебя немного развол
новал, прости меня за это и
прими к душе своей. Муся,
письмо твое я получил 13 ав
густа. Я беспредельно тебе
благодарен за все, за хорошее
состояние детей, за пылкие
поцелуи в мои раны, в кото
рых ты ошиблась, думая, что
они у меня большие и тяже
лые. Я писал тебе правду,
сейчас мне осталось вставить
только зубы. Раны позажива
ли и чувствую себя хорошо. В
предыдущем письме я писал
тебе, что уеду на фронт. Вот
теперь пришла пора, на днях
выеду, куда, правда, неизвес
тно, но скорее всего в старое
направление.
Муся, ты пишешь, что
тебе кажется, что мы не
были еще на фронте. На
фронте мы были, правда,
мало, и я был ранен в пер
вом бою, бой был недалеко
от Смоленска.

Дядин Василий Николаевич
с боевым товарищем
Почему я, будучи легко раненым, попал в
Саратов, это тебя смущает. Я могу пояснить
это следующим образом: ранен в щеку, ос
колком, выбило мне 4 зуба и пересекло язык.
Первое время я почти не разговаривал, те
перь пою, даже врач говорит: «Нельзя ли по
тише?» В тыл отвозят легкораненых потому,
чтобы не загружать госпитали прифронто
вые.
Так что твои предположения неверны.
Муся, ты пишешь, что хотела
приехать.
Это было бы
большой ра
достью, но
это невоз
можно, во
первых, по
тому, что на
днях выехал
на фронт, а
вовторых,
очень трудно
ехать. В об
щем, это не
возможно.
Сейчас я со
всем излечил
ся, осталось
только вста
вить зубы, для
чего понадо
бится самое
большее 56
дней. После
чего выписы
ваюсь и, ввиду
легкого ране
ния, отпуск мне
не дадут. Когда буду уезжать на фронт, дам
телеграмму. Вчера получил твою 2ю теле
грамму, в которой сообщаешь, что посыла
ешь 5ю, но я получил всего 2 и одно письмо.
До свидания, милая, поцелуй детей и ска
жи, что это папа целует. Целую тебя и здо
рово хочу тебя видеть.
Твой Вася.
Фронт. 28.01.1942 г.
(г. Бельев Тульской обл.)
Здравствуйте, дорогая моя семья: Мусень
ка, Витусенька и Неллочка.
Только с помощью нашего счастья я еще
жив. С фронта выслал вам 500 руб. Я сомне
ваюсь, что их получите. Получил от тебя от
крытку, адресованную еще на Вольск, в ко
торой ты сообщала о болезни Неллочки.
Мусенька, пришлось мне зимой воевать,
сколько трудностей приходится переносить
и, главное, каждую минуту рискуешь жиз
нью. Тяжело ранен, да и вообще я остался
чудом жив. Со здоровьем у меня обстоит так:
и не больной, и не здоров. Как мне хочется
знать, как вы живете. Прифронтовое насе
ление неслыханно страдает.
Муся, если от меня нет долго письма, ты
не беспокойся – все равно, если суждено уме
реть, то ничем не спасешься.
До свидания, мои дорогие.
Ваш папа.
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ЗІРКИ ТРУДОВОЇ ЗВИТЯГИ
Ці 68 доль ми об’єднали за кількома причинами. Головне в них – всі ці звитяжці великі трударі, діяльність яких відзначена
медалями «Серп і молот», Герої Соціалістичної Праці. І ще – життєвий шлях цих людей проліг через Кривбас. Хто тут народився,
а хто прославив наш індустріальний регіон своєю працею. Таким чином, ми вперше об’єднали Героїв за такими біографічними
ознаками і вийшли на таку кількість кавалерів медалі «Серп і молот». Гадаємо, що цей пошук припиняти не слід.
То ж прізвища криворіжців – Героїв Соціалістичної Праці  подаємо в алфавітному порядку.

Алексєєв
Борис Петрович
(13.09.1926, Казанка,Ми
колаївська
область
–
25.09.1996, Кривий Ріг). Ви
хованець української профте
хосвіти. Закінчив Сакса
ганську школу механізаторів
сільського
господарства
(1952). З 09.1943 по 04.1945
перебував на примусових ро
ботах у Німеччині. У 1945
1950 служив в армії. У 1952
1954  обліковець, старший
механік Дрогобицької МТС. У
19541959 водій автоколони
тресту «Криворіжбуд». У 19591963 водій із вивезення гірни
чої маси з кар’єру ПівдГЗК. У 19631972 водій кар’єрного
самоскида автоцеху ІнГЗК. Герой Соціалістичної Праці
(30.03.1971 р.). Виробничі норми виконував на 180200%.
За період трудової діяльності вивіз понад план більше 200
тис. тонн гірничої маси. Випробував кар’єрну техніку.
Ініціатор трудових починів. Раціоналізатор і наставник.
Нагороди: ордени Леніна, Трудового Червоного Прапора
(1966), знак «Шахтарська слава» 3 ст.

АндрющенкоЧирва
Надія Іванівна
(05.08.1924, с. Шевченкове
Криворізького рну). Закінчила
Дніпропетровську сільськогоспо
дарську школу (1952). Учасниця
трудового фронту часів Великої
Вітчизняної війни. Відбудовува
ла залізницю на відстані Пічугі
не – Коломойцеве. У 19441945
очолювала комсомольську орган
ізацію с. Шевченкове. У1944
1949 ланкова польової бригади
колгоспу «Кривбуд». У 1948 році
виростила рекордні на той час
врожаї озимої пшениці (31,5 ц/
га). Перша на Криворіжжі герой
Соціалістичної Праці (разом із М.А.СтолярукШваб,
06.06.1949). У 19521956 агроном колгоспу ім. Мічуріна. У
19591962 голова Широківської сільради. У 19621986 бри
гадир садівницької бригади радгоспу ім. Мічуріна. Майстер
вирощування високих врожаїв зернових та фруктів. Учас
ниця ВСГВ (1956), наради передовиків с/г в Києві (1953).
Ім’я в Книзі Трудової Слави Дніпропетровської області. На
городи: ордени Леніна, Трудового Червоного Прапора
(1976), медалі.

Армашова
Ганна Федорівна
(03.02.1910, Мар’янівка Бобри
нецького рну Кіровоградської
області – 09.08.1981, Кривий Ріг).
Освіта н/середня. Вихованка ук
раїнської профтехосвіти. Пройш
ла підготовку короткочасних
курсів бетонників. У юності пра
цювала в сільському госпо
дарстві. З 1932 в Кривому Розі.
Працювала вантажником, бетон
ником у тресті «Кривбуд». Стаха
новка 30х. Активісткакомсо
молка. У 19471965 бригадир
комсомольськомолодіжної бри
гади бетонників. Брала активну участь у відбудові заводу
«Криворіжсталь». Герой Соціалістичної Праці (08.03.1960
р.). Обиралася депутатом міської Ради, народним засідате
лем у селі. Бригада встановила рекорд подачі бетону одним
транспортом: 100 м куб. за зміну. Учасниця Всесвітнього кон
гресу жінок. У 1968 р. на честь 50річчя ВЛКСМ підписала
звернення до молоді України. Серед головних об’єктів брига
ди  стан250, конверторний цех, аглофабрика «Криворіж
сталі». За ініціативою Асоціації «Комсомолець Кривбасу» виго
товлена і буде встановлена пам’ятна дошка на честь бригади
ра комсомольськомолодіжного колективу Героя Соціалістич
ної Праці Г.Ф.Армашової. Нагороди: орден Леніна, медалі.

Артамонов
Володимир
Олександрович
(14.07.1924, Нижній Ломов Пен
зенської обл., Росія – 07.2010,
Київ). Закінчив КГРІ (1955). У
19411950 водій, диспетчер авто
транспортної колони в Нижньому
Ломові. У Кривбасі з 1950. У 1950
1955 студент КГРІ. У 1955 гірни
чий майстер шахти «Гігант» РУ ім.
Дзержинського. У 19551960 заві
дуючий промисловотранспорт

В центрі двічи Герой Радянського Союзу Д.Глінка, перший праворуч  Герой Соціалістичної Праці О. Висоцький.
ним відділом Криворізького міському КПУ. У 19601965 1й
секретар Жовтневого райкому КПУ. У 19651967 2й секретар
Криворізького міському КПУ. У 19731977 2й секретар Одесь
кого обкому КПУ. У 19771988 1й заступник Голови Комітету
народного контролю УРСР. У 19881991 секретар правління
Спілки економістів УРСР. У 19911999 провідний інженер
відділу нерудної промисловості Управління будіндустрії та
промбудматеріалів корпорації «Украгропромбуд». Обирався
Головою Ради Героїв Соціалістичної Праці Києва, України.
Єдиний Герой Соціалістичної Праці (30.03.1971) на теренах
СРСР – 1й секретар міському КПУ. Член ЦК КПУ (19711981).
Депутат Верховної Ради УРСР (19711980). Керував відкрит
тям 5х СПТУ в Кривому Розі, будівництвом ДП9. Нагороди:
ордени Леніна (1971), Жовтневої Революції (1976), Трудового
Червоного Прапора (1966), «Знак Пошани» (1958), медалі, По
чесні грамоти Президії Верховної Ради УРСР.

Бакунець Іван
Арсентійович
(20.01.1928,Рівненська обл.).
Вихованець української профте
хосвіти. Закінчив ФЗН (ко
лишнє СПТУ №9). У Кривбасі з
1947. Практично все трудове
життя пов’язане з тртом «Кри
воріжстальконструкція». Учень
та послідовник відомого буді
вельника А.П.Матвієнка. З 1958
очолював бригаду монтажників
БУ № 105. Видатний будівель
ник Кривбасу. Будував 29 дом
ни заводу «Криворіжсталь»,
монтував складні конструкції на
об’єктах гірничозбагачувальних комбінатів, шахт «Півден
на», «Жовтнева», «Саксагань», «Центральна». У 1973 відзна
чився на будівництві потужностей КамАЗу. Новатор вироб
ництва. Виховав багато монтажниківвисотників. Ім’я в
Книзі Трудової Слави Дніпропетровської області. Завдан
ня п’ятирічок виконував достроково. Встановлював трудові
рекорди монтажу. Учасник ВДНГ (срібна медаль). Трудово
му шляху присвячена книга Г.Сердюченка «Майстер стале
вого мережива» (К., 1975). Герой Соціалістичної Праці
(30.03.1971). Нагороди: орден Леніна, «Знак Пошани», ме
далі, Почесна Грамота Президії Верховної Ради України.

Бондар Георгій
Юхимович
(16.05.1931, Червона Балка
Криворізького
рну
–
26.02.2003, Кривий Ріг). Вихо
ванець української профтехосв
іти. Закінчив школу ФЗН № 39.
У 19441947 працював у кол
госпі ім. Шевченка. У 19471958
майстерінструктор БУ № 4 тр
ту «Криворіжбуд». У 19581956
бригадир комплексної бригади
(комсомольськомолодіжної) БУ
№ 4 тресту «Криворіжпівнічруд
буд». Новатор виробництва.
Брав активну участь у відбудові підземного Кривбасу, зок
рема шахт ШУ ім. Орджонікідзе, Р.Люксембург, «Суха Бал
ка» та об’єктів соцкультпобуту – стадіонів, палаців культу
ри та спорту. Першобудівельник ЦГЗК, ПівдГЗК. Особливо
відзначився на зведенні потужностей Північного гірничо

збагачувального комбінату ім. Ленінського Комсомолу. Без
посередньо особисто підготував 30 молодих будівельників,
які набули певного робітничого досвіду саме в бригаді май
стра. Учасник будівництва Льодового палацу в Дніпропет
ровську. Ініціатор трудових починів. Нагороди: ордени Ле
ніна (1966, 1980), медалі.

Бондаренко
Григорій
Олексійович
(07.05.1921, Кривий Ріг –
1988, Москва). Адмірал (1982).
Видатний діяч Військовоморсь
кого флоту. Закінчив СШ (тепер
гімназія № 95), Чорноморське
військовоморське училище (за
путівкою Криворізького місько
му ЛКСМУ, 1941), Військово
морську академію (1950),
Військову академію Генерально
го штабу (1962). Учасник ВОВ з
вересня 1941 в складі 8ї бригади морської піхоти ЧФ. З ве
ресня 1941 в складі 8ї бригади морської піхоти ЧФ. Коман
дир розвідвзводу і бронекатера «СК035». Обороняв Севас
тополь, визволяв Кавказ, Крим, Балкани. Учасник війни з
Японією. Тралив акваторію портів Сейсін, Райсін, Юкі (Ко
рея). Після 1945 командував кораблями та з’єднаннями.
Ввів у дію перший в СРСР атомний крейсер «Кіров». У 1962
1965 начальник штабу БФ. У 19651973 начальник штабу
ТОФ. У 19731986 заступник ВМФ з бойової підготовки.
Член редколегії Військовоморського словника. Герой Соціа
лістичної Праці (1985). Похований на Новодівочому кладо
вищі в Москві. Пам’ятник на могилі. Нагороди: ордени Лен
іна, Жовтневої Революції, Червоного Прапора (4), Олексан
дра Невського, Вітчизняної війни 1 ст. (2), Червоної Зірки,
«За службу Батьківщині в Збройних Силах СРСР» 3ст., ме
далями.

Бородулін
Анатолій Іванович
(17.07.1911, Юзівка, Донецьк
– 08.2000). Видатний організа
тор металургійної промисло
вості. Вихованець української
профтехшколи. Закінчив Юзі
вську школу ФЗН (1928), До
нецький металургійний інсти
тут (1935). У 19281930 слюсар
на Юзівському металургійному
заводі. У 19351962 інженер, на
чальник цеху, головний інженер
Кузнецького металургійного за
воду. Вивів підприємство з про
риву, за що завод одержав орден Леніна. У 19681972 ди
ректор Криворізького металургійного заводу. Наполіг на пе
ренесенні будівництва ДП9 подалі від житлових кварталів.
Керував остаточним переводженням залізничного транс
порту КМЗ із паровозної на тепловозну тягу. Лауреат Дер
жавної премії СРСР. Герой Соціалістичної Праці
(30.03.1972). Єдиний директор підприємства, при якому два
потужні заводи одержали орден Леніна. Нагороди: орден
Леніна (4), Трудового Червоного Прапора (2), Червоної Зірки,
«Знак Пошани», медалями.
Далі буде
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СТАХАНОВЕЦ ЕЛИСЕЕВ
Сын был очень рад, когда в на
чале 70х прочитал об отце. Он че
рез запятую упоминался в редак
ционной статье, как активный
участник стахановского движения
на руднике «Ингулец» в 30х годах.
Именно младший Елисеев и пере
дал эту фотографию. Спиридон
Елисеев снялся во время слета ста
хановцев в 1934 году. Добротное
пальто с черным каракулем. Такая
же и папаха. На груди, словно ор
ден, знак, который свидетельству
ет, что его владелец выполнил за
дания первой пятилетки не за
пять, а за четыре года.
Спиридон Сидорович уроженец
с. Сафоново Николаевской облас
ти (1892). За плечами у крепыша –
два класса церковноприходской
школы. Как и все земляки и род
ственники, пахал и сеял. А еще
жал, сушил, заготавливал…
В 1912 году его позвали послу
жить за веру, царя и Отечество.
Парень принял с радостью такую
честь. Тогда и правда юноши шли
в войско, чтобы научиться защи
щать и веру, и царя, и Отечество…
Украинец из южных ковыльных
степей оказался в холодных соснах
Сибири. Долго летела весточка из
Красноярского края от рекрута
Спиридона Елисеева. Военная на
ука простому солдату очень скоро
пригодилась. Как маломальски
грамотного, Спиридона определи
ли в артиллерию. И вот в составе
отдельного гаубичного дивизиона
«теплушки», набитые войском, по
неслись через всю огромную стра
ну. Почти месяц мелькали за ма
ленькими окнами вагонов разные
пейзажи. То закат в серебристых
елях, то восход над умытыми зарей
кедрами. Тайга и крохотные полу
станки в окружении сплошной зе
лени, мосты через бурные реки и
речушки. И на запад, и западнее.
Эшелон шел на войну. Ее в народе
назовут мировой, а еще несколько
позже – первой. Потому, что ХХ век
запятнал себя двумя уничтожи
тельными мировыми войнами.
Дивизион окопался на просто
рах Галиции. Там германца сдер
живал ЮгоЗападный (считай, Ук
раинский) фронт. Старший фей
ервейкер Елисеев пристрелял
пушки, и канониры затихли в
траншеях в ожидании врага. Он
себя ждать не заставил. Артилле

ристы вместе с пехотой тогда от
бились. Однако от боя к бою цар
ская рать ощущала все острее де
фицит в снарядах и патронах.
Вот когда беда подстерегла рус
ское воинство. Изза дикости
тыловиков и снабженцев на
каждые десять немецких выст
релов из пушки, наши худо бед
но могли ответить одним. Лично
Спиридону Елисееву это стоило
свободы. При отражении одной
из атак австрийских конни
ков, он был контужен и оч
нулся уже в плену. Более
двух лет Спиридон
Сидорович пребывал
в немецком концла
гере. Сын Алек
сандр до наших
дней
сохранил
уникальную фото
графию. Отец в полу
военной форме дежу
рит у барака с пленными.
Режим был не такой суровый,
как, скажем, фашистские застен
ки в период 19391945 гг. Однако,
наши соотечественники и за кай
зеровской колючей проволокой на
страдались. Не дай Бог никому.
После поражения Германии и ее
союзников в окопах, морях и небе
сах 1й мировой войны, пленным
всех национальностей предоста
вили право выехать на родину. Ко
нечно, Спиридон Елисеев поспе
шил домой. А дома – беда. Бойня
страшная, доселе невиданная.
Брат пошел на брата, сын напра
вил винтовку в грудь отца. Мать
проклинала своего старшенького
за то, что он занес саблю над голо
вой ее крестника. Окопник и плен
ник Первой мировой Спиридон
Елисеев пошел за красных. Воевал
в лавинах конной атаки знамени
той армии Буденого. В составе 1й
Конной Армии сражался под Цари
цыным, на Кавказе, в степях род
ной Украины. Страна захлебну
лась в братоубийственной войне.
После ее окончания дважды
фронтовик Елисеев навсегда поки
нул родные края и уехал на Криво
рожье. Разрушенной двумя «дуп
летными» войнами державе нужно
было подниматься с колен. Вот
когда понадобилась наша криво
рожская руда. Спиридон Сидоро
вич быстро выучился на забойщи
ка. Рубил руду в шахте «Централь

История старого фото

И МЕХАНИКИ, И ТРАКТОРИСТЫ

ная» ШУ «Ингулец». Среди первых
Елисеев научился владеть отече
ственным перфоратором. Буриль
щик стал основной горняцкой про
фессией. Однажды сырое рудное
подземелье чуть не похоронило ру
докопа. Произошел обвал. Елисеев
успел отползти в нишу. Там и ждал
развязки. Отбойный молоток за
жал грудь. Узник изловчился и не
сколько раз ударил куском метал
ла о металл. Таким образом, дал
знать нагора, что жив и ждет по
мощи. Так продолжалось трое су
ток. Степняк выдюжил. Его спас
ли. Когда его спросили, почему он
привязал к спасательной веревке
свой перфоратор, а не себя, отве
тил: «Казенное и дорогое. Корми
лец».
Спиридон Сидорович на некото
рое время ослеп. Сказалось пребы
вание длительное время в кромеш
ной темноте. Никто тогда не поду
мал, что человека в таком положе
нии нельзя резко выводить на
свет. Говорят, сам генийокулист
Филатов оказывал помощь криво
рожскому бурильщику. Зрение
быстро восстановилось. Бурил до
начала войны. Пережил оккупа
цию. Восстанавливал по мере сил
славный рудник «Ингулец».
Спиридон Сидорович Елисеев
умер в июне 1951 года.
В.Бухтияров

На обороте этой фотографии четко написано фиолетовыми черни
лами, что это механический цех совхоза № 10 (Ингулецкий пригород
Кривого Рога). Дата: 1 марта 1939 года. Далее указаны все фамилии
строго по рядам слева направо. Итак, 1й ряд. Тракторист Н.Р.Голо
шапов, молотобоец С.Довженко, трактористы А.Ревуцкий, П.Крама
ренко, рабочий А.Янко. 2й ряд. Кладовщик И.Мордвинов, тракторист
И.Копиченко, водитель В.Гудым, слесарь П.Коваленко, кузнец Т.Бой
ченко, инструктор Ф.Земельно. 3й ряд. Водитель А.Богун, бригадир
М.Науменко, директор совхоза Г. Ревика, механик Н.Жук, водитель
В.Чувилин. 4й ряд. Ученик И.Халявка, слесарь К.Науменко, молото
боец П.Лавренко, слесарь В.Шляток, тракторист П.Дажук, кузнец
И.Шкоза, слесарь А.Срибный, радиомонтер В.Лысый, почтальон
Н.Лобода. Редкая удача. Спасибо тем, кто постарался выписать все
фамилии и инициалы. Открывается целый атлас истории. И все бла
годаря этому списку. Его передал нам А.Н.Голошапов. Это его отец
Николай Роганович Голошапов (19151998) в первом ряду и дед Алек
сандр Иванович Янко, в том же первом ряду.

Забытые традиции

ПОСЛЕ СУББОТНИКА
Хороший повод позвать фотографа. Хорошо поработали, почему б
не запечатлеть этот день. 1935й год. Коллектив электромастерских
Криворожского коксохимического завода только что провел суббот
ник. Это уже давно забытая традиция. А что было плохого от того,
что весной люди занимались уборкой городской территории, приво
дили в порядок производственные площадки. Для себя же…

По следам поиска

ГЕРОИ ЖАТВЫ 1941го
Эту фотографию публиковала «Домашняя
газета». Ей было известно лишь одно имя сре
ди героев снимка. Это комбайнер Николай Ко
зоброд. Сидит на траве четвертый справа, оде
тый в фуфайку. Редакция тогда обратилась к
читателям с просьбой внимательно всмот
реться в лица этих сельских тружеников. Это
делалось с одной надеждой, а вдруг ктото
признает своего близкого, знакомого, нако
нец, самого себя. На фотографии отражены
события конца июня 1941 года. Бригада МТС

готовится к жатве. На западных рубежах уже
идет война. Не должны же щедрые хлеба села
Марьяновка достаться врагу. Правда, тогда и
подумать никто не мог, что уже в августе сюда
придут фашисты…
И вот на публикацию откликнулся кри
ворожанин Анатолий Тукало. Он принес
оригинал этого снимка, который достался
ему от матери, непосредственной участни
цы тех событий.
Итак, с июня 1941 года на нас смотрит 32

человека (двое детей). И почти всех мы имеем
возможность назвать. Знакомство начинаем
с верхнего ряда, как написано на обратной
стороне фотографии. Евдокия Войчак, Поли
на Дында, И.Тукаленко, Вера Халим, Василий
Баченин, Дмитрий Козоброд, Сергей Козоб
род (восьмой остается неизвестным). Девятый
– Николай Сидоренко, за ним Василий Стель
мах, Владимир Войтюк, Тимофей Семенов,
Михаил Черин (Герин), Семен Войтюк, Геор
гий Козоброд, Пантелей Керч, Петр Семенов.

Фамилия самого крепкого (18го) – неизвест
на. Между тем подходим к нижнему ряду. Та
кие «сидячие» позы характерны фотографи
ям 2030х годов. Итак, справа налево Павел
Подобед, Андрей Козоброд, Николай Козоб
род, Даниил Козоброд, Сергей Семенов, Евге
ний Подобед, Сергей Яременко, Кузин, Миха
ил Подобед, Николай Халим, Николай Крыса,
Андрей Мунтян. Многих из них тогда назы
вали стахановцами. Можно сказать, что уро
жай зерновых они успели убрать…
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Знай наших!

ПОЛЯРНИК $
РЕКОРДСМЕН
Відомий полярник Микола
Маковій готується до своєї чо
тирнадцятої експедиції на шо
стий континент. Ніхто в світі
не провів стільки часу серед
льодовиків Антарктиди, як
наш легендарний земляк. Не
так давно Миколу Івановича
нагородили орденом «За заслу
ги» 3ст. Він почесний громадя
нин двох міст – Києва та Кри
вого Рогу.
Перед черговою поїздкою на
зустріч з пінгвінами М.І.Ма
ковій презентує свій фільм про
територію вічного холоду і не
повторної краси. Всі кадри
зняті заслуженим полярником
України особисто. Він зумів пе
редати той особливий колорит
землі, де затаївся південний
полюс зі своїми загадками і
таємницями.
Напевно, Микола Маковій
вкотре досягне його, проведе,
як механік, колони важкої тех
ніки за умов, коли за кабіною
мінус 60 за Цельсієм. Фільм
передає ту, незвичну для бага
тьох землян атмосферу далекої
Антарктиди.

Особистість

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША
Це останній знімок відомого журналіста Давида Ісайовича Кана. В
останнє того дня він зустрівся з міською молодіжною організацією,
показав їм свій комсомольський квиток, зразка 1940 року, з яким
пройшов усю війну. Через багато років він повернувся до тих подій, у
ході яких рядовий гармаш Кан заслужив ордени Червоної Зірки та
Слави 3 ст. Мирне життя Давид почав комсоргом школи ФЗН, а потім
багато років віддав газетярській справі. А ще Давид Ісайович писав
книги. Їх у доробці фронтовика понад сорок. Світла пам’ять про пат
ріота та громадянина Д.І.Кана залишиться в історії Кривого Рогу та
всього залізорудного басейну.

Друзі і послідовники
Громадські організації «Криворізька
міська Асоціація «Комсомолець
Кривбасу» та «Депутати органів
місцевого самоврядування» глибоко
сумують з приводу смерті

Гладуша Віктора
Дмитровича
Державного та громадського діяча. Ветерана праці. Одного з видат
ніших організаторів металургійної промисловості України 8090х
років. Директора заводу «Криворіжсталь» 19811986 рр. Депутата Вер
ховної Ради України 1985, 1994 рр. скликання. Наставника молоді.
Світла пам’ять про Віктора Дмитровича збережеться в серцях тих, хто
знав його та працював з ним, як про людину чесну, принципову та над
звичайно працьовиту. Висловлюємо щирі співчуття близьким та
рідним покійного. Поділяємо гіркий біль утрати.

Вісті з бібліотек

ПОСТІЙНИЙ ДІАЛОГ
Протягом року в бібліотеціфіліалі № 10 КЗК «Міська бібліотека для
дорослих» для користувачів представлена розгорнута книжкова вистав
ка «Звитяжні роки Великої Вітчизняної». До уваги читачів представлені
матеріали, що розкривають події тих буремних років. Серед них друко
вані видання, музичні твори на платівках радянських документів про
Велику Вітчизняну війну. Наша бібліотека працює за цільовою комп
лексною програмою «Обереги отчого краю».Саме тому, центральне місце
у виставці займає експозиція краєзнавчих матеріалів, що розкривають
історичні події цього періоду на Криворіжжі. А саме, початок війни, оку
паційний період, визволення та період від визволення до перемоги.
Особливе місце знайшли для бойових нагород наших земляків, які нам
надали в тимчасове користування їх родини. Бібліотека сама має до
сить солідний вік (більше 85 років) і підтримує зв’язок з ветеранами
війни та праці. Тісно співпрацює із Саксаганською районною радою
ветеранів (Є.Ковальчук). Краєзнавці (М.Ліфенко, В.Бухтіяров, М.Бабен
ко, Г.Гусейнов та інші) завжди приходять до нас на допомогу. Адже всі
ми маємо одну мету: закарбувати у вічності правдиву історію нашого
народу та виховати на кращих прикладах гідну зміну наших батьків.
Для цього у бібліотеці проводяться уроки мужності, вечориреквієми,
зустрічі з цікавими людьми. На ці заходи ми запрошуємо читачів нашої
бібліотеки різного віку. При спілкуванні різних поколінь розкриваєть
ся правдива історія країни і нашого краю. Молодь на всі свої запитання
отримує відповідь від живих свідків історії.
А.Бовдуй, завідувач бібліотекифіліалу № 10
КЗК «Міська бібліотека для дорослих»

На книжковій полиці

…ПОІМЕННО
Так і вирішили автори одной
менної книги С.Парнак та В.Стец
кевич на самому початку свого по
шуку. Поставили собі за мету
зібрати короткі відомості про вик
ладачів та співробітників КТРІ, які
із зброєю в руках захищали Вітчиз
ну в роки війни з фашизмом. Авто
ри «вишикували» на повірку пам’
яті 124 фронтовика. З цих людей
можна сформувати повноцінну
роту. І це пошуковцям вдалося,
хоча вони й самі визнають, що
крапку ставити зарано. Новістарі
імена та долі ще відшукаються. А
поки можна сказати, що книга
«Поіменно…» знайде своє місце на
історичній полиці Кривого Рогу.

РЕКЛАМА

