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Ассоциация «Комсомолец Кривбасса» искренне поздравляет вете
ранов комсомола, всех участников молодежного движения, как в
прошлом, так и в настоящем с Новым 2011 годом!
Мы желаем своим сверстникам, коллегам по работе в комсомоль
ских органах города жить долго и в добром здравии, иметь счаст
ливую старость, добрую память и благодарность молодых криво
рожан за все то, что мы с вами сделали для города и его граждан.
Молодому поколению мы желаем следовать традициям старших,
успехов в строительстве нового европейского города – Кривой Рог!
И, конечно же, желаем всем любви, ведь семья и воспитание де
тей – дело молодое! Будущее в единстве поколений.
Председатель Ассоциации
«Комсомолец Кривбасса» Д.Степанюк.
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За здоровий спосіб життя
Підсумкове рішення
учасників «круглого столу» на тему «Громадськість міста – за здоровий спосіб
життя», організованого громадськими організаціями «Криворізька міська Асо$
ціація «Комсомолець Кривбасу», «Криворізька міська Асоціація «Депутати
органів місцевого самоврядування», міською організацією ВГО «Союз спожи$
вачів України», Дніпропетровською обласною організацією «Всеукраїнська Асо$
ціація працівників професійно – технічної освіти», газетами «Червоний гірник»
та «Єднання поколінь».
м. Кривий Ріг 18 листопада 2010 р
Учасники «круглого столу», з ура%
хуванням громадської думки, вис%
ловленої на більше як 40 проведених
Асоціаціями і Союзом заходах, заз%
начають, що в місті, незважаючи на
проблеми перехідного до ринкової
економіки періоду, кризові явища в
суспільстві, органи місцевої влади та
органи місцевого самоврядування,
керівники суб’єктів господарюван%
ня, турботу про здоровий спосіб
життя тримали і тримають в пріо%
ритетах своєї діяльності. Це обумов%
лено як виробничими особливостя%
ми гірничо%металургійного комплек%
су, так і негативними наслідками
діяльності підприємств від викори%
стання природних ресурсів (забруд%
нення довкілля, атмосфери і води
тощо), що суттєво впливають на без%
пеку життя. В місті не тільки зберег%
ли існуючу профілактику захворю%
вань, спеціалізовану та загальну си%
стему охорони здоров’я працівників,
ветеранів, дітей, молоді, а і значно
наростили її сучасним високоефек%
тивним діагностичним обладнан%
ням, зміцнили матеріально%техніч%
ну базу. Але загальний стан здоро%
в’я та життя людини в місті все ж
відстає від розвинутих країн з уста%
леною соціально%орієнтованою еко%
номікою. В місті залишається висо%
кий рівень злочинності, безробіття,
алкоголізму, наркоманії, захворю%
вань туберкульозом та на СНІД. За%
лишається високою смертність.
Бажає бути кращим захист спожи%
вачів міста від небезпечних товарів,
робіт, послуг, особливо на ринку про%
дуктів харчування, води, медика%
ментів, алкоголю, тютюну імпортно%
го виробництва, які надзвичайно не%
гативно впливають на безпеку жит%
тя і здоров’я. Більше 80 відсотків пе%
ревірених державними органами
продуктів харчування та товарів для
дітей не відповідають нормативним
документам. Безперечно, на нега%
тивні процеси в місті суттєво впли%
вають процеси, які відбуваються в
Україні. А вони невтішні. Україна
сьогодні % перша в Європі за смертн%
істю і остання % за тривалістю жит%
тя, а смертність від отруєнь небез%
печними продуктами харчування і
алкоголем перевищує смертність від
нещасних випадків на виробництві!
Середня тривалість життя чоловіків
не досягає пенсійного віку. Більш
того, за останні 10 років населення
нашої країни скоротилося майже на
4 млн., а в рейтингу країн за показ%
ником ВВП за 2009 рік на душу на%
селення ми займаємо лише 131
місце. Також за показником «якість
життя», який включає в себе не
тільки ВВП, але й тривалість життя,
екологію, рівень дитячої смертності,
ми займаємо лише 98 місце серед
111 країн! В той же час, Україна вхо%
дить до десятки світових лідерів з ви%
робництва контрафактної продукції
і є лідером серед країн СНД по
збільшенню споживчих цін. До речі,
в Європі, США та інших країнах
існує велика кількість продукції, яку
вироблено не у відповідності до дію%
чих світових стандартів і яка заборо%
нена до реалізації у цих країнах. Крім
того, накопичується продукція,
термін споживання якої закінчуєть%
ся і на її утилізацію повинні витра%

чатися значні кошти. Весь цей «не%
потріб», а він налічує мільйони тон,
як правило, реалізується на ринках
країн третього світу, до числа котрих
відноситься й Україна, і, безумовно,
потрапляє на продовольчий ринок
міста. В цих умовах найбільш враз%
ливою верствою населення, яке
страждає від небезпечної продукції є
діти та молодь. 40% дітей через не%
задовільний стан здоров’я мають
проблеми з навчанням. За інформа%
цією МОЗ за останні 10 років захво%
рюваність школярів зросла на 26,8
%. Якщо в першому класі налічува%
лося 30% дітей, які мають хронічні
захворювання, то в середніх класах
50%, а в старших – понад 64%. Поло%
вина %50% учнів загальноосвітніх
шкіл, мають знижений рівень фізич%
ного розвитку та фізичної підготов%
ки, а 82% учнів початкової школи
через порушення опорно%рухового
апарату нездатні в повному обсязі
виконувати програмні тести з фізич%
ного виховання. Загалом, за період
навчання в школі , ПТУ, учні втрача%
ють третину свого здоров’я. 80% ви%
пускників мають розлади нервової
системи. 50% страждають коротко%
зорістю. Кожен другий палить сига%
рети, або вживає спиртні напої чи
наркотики. Таким чином, чи%
сельність здорових дітей за період
навчання в школі знижується в 4
рази. Останнім часом почастішали
випадки, коли школярі, студенти
раптово помирають на уроках
фізкультури.
Велике значення на шляху усунен%
ня негативних наслідків для безпеки
життя громадян є здоровий спосіб їх
життя, який багато в чому залежить
від суто суб’єктивних факторів. Це
осмислене слідкування за своїм здо%
ров’ям та здоров’ям своїх дітей, своє%
часне виявлення захворювань та їх
профілактика, заняття фізкультурою
та спортом, позбавлення шкідливої
залежності, освіченість в сфері без%
печності продуктів харчування, води,
медикаментів, алкоголю, тютюну,
своїх споживчих прав.
Учасники «круглого столу» із за%
доволенням приєднуються до гасла
міського Голови Юрія Вілкула «Кра%
ще збережемо%нове збудуємо!» та до
реалізації його програмних засад,
щодо покращення якості життя
громадян міста і закликають до кон%
солідації усіх верств населення
міста на цьому нелегкому шляху до%
сягнення поставленої міським го%
ловою мети.
А це: реалізація екологічної про%
грами щодо зниження на третину
шкідливих викидів в атмосферу; до%
ведення до 2014 року якості питної
води до європейських стандартів;
модернізація системи теплозабезпе%
чення (заміна 100 км. теплотрас до
2015 року); будівництво аквапарка,
спортивного комплексу з льодовою
ареною, сучасного роддому № 2; мас%
штабна реконструкція проспекту
Південний; капітальний ремонт те%
атру ім. Шевченка; обновлення до
2015 року комунального транспор%
ту; реконструкція освітлення 100 км.
електричних мереж; благоустрій
усіх 100 відсотків парків та скверів;
очистка та упорядкування до 2014
року русла річки Саксагань; осна%
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щення лікарень та станції швидкої
медичної допомоги сучасним діагно%
стичним та лікувальним обладнан%
ням; відкриття художньої галереї та
літературно%художнього музею; ус%
тановка до 2015 року дитячих ігро%
вих та спортивних майданчиків в
кожному мікрорайоні міста; завер%
шення до 2015 року газифікації усіх
житлових масивів; комплексна ре%
конструкція житлових масивів у всіх
районах міста (по досвіду ж.м. Да%
манський, вул. Мусоргського); по%
новлення шефської допомоги шко%
лам та дошкільним закладам; 100
відсоткова комп’ютеризації шкіл; оз%
доровлення дітей на базах Чорного
та Азовських морів; забезпечення
ефективного функціювання систе%
ми «Школа%Вуз%Підприємство»; які%
сний ремонт доріг та тротуарів, зу%
пиночних павільйонів; заміна до
2015 року покрівлі на 2000 будинках;
захист споживачів від небезпечних
товарів, робіт, послуг, особливо, про%
дуктів харчування, води, медика%
ментів, алкоголю та тютюну, бензи%
ну і дизтоплива та багато іншого.
Ці програми спрямовані на укрі%
плення матеріальної бази для пол%
іпшення якості та безпеки життя і
на сьогодні знаходяться в стадії роз%
робки. Тому, керуючись постановою
Кабінету Міністрів України “Про за%
безпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної
політики” від 03.11.2010 року № 996
(пункт 5), з метою розширення
участі громадян та ЗМІ в розробці
цих програм, учасники «круглого
столу» пропонують:
1) Для проведення консультацій з
громадськістю утворити громадські
ради при органах місцевого само%
врядування міста та його районів як
консультативно%дорадчі органи.
При утворенні громадських рад та
проведенні консультацій керуватися
затвердженими цією постановою
Порядком і Типовим положенням.
Надіслати від громадських органі%
зацій міста пропозиції щодо канди%
датур до ініціативних груп для утво%
рення таких громадських рад.
2) В програмах, які торкаються
здорового способу життя, передба%
чити:
% в кожному навчальному закладі
поновлення фізичних зарядок,
організацію дієвих занять по досяг%
ненню результатів в рамках спортив%
них комплексних програм і не для пе%
ревірок, а системно і постійно;
% масове виробництво та продаж
для населення міста безпечної сер%
тифікованої фасованої доступної
питної води;
% вимоги до керівників державних
установ, органів місцевого самовря%
дування, комунальних закладів та
комунальних підприємств, суб’єктів
господарювання гірничо%металург%
ійного комплексу, навчальних зак%
ладів та інших дотримуватись щодо
здорового способу життя принципу
«Роби як я!», особливо в позбавленні
шкідливих звичок;
% поставку та продаж для населен%
ня доступних приборів по контролю
безпечності питної води;
% поновлення на міському радіо та
телебаченні трансляцій ранкових
фізичних зарядок та денних фізич%

них пауз, реклами здорового спосо%
бу життя;
% щорічні профілактичні огляди
населення;
% повноцінне функціювання зак%
ладів фізкультури та спорту,
спортивних
залів, стадіонів, спортивних та
дитячих майданчиків;
% поновлення на базі навчальних
закладів діяльності рад мікрорай%
онів,
паспортизацію мікрорайонів;
% просвітницьку діяльність, особ%
ливо серед учнівської, робітничої
та студентської молоді, щодо безпе%
ки товарів, робіт, послуг, особливо
продуктів харчування, води, меди%
каментів, алкоголю та тютюну та
прав споживачів на безпечне жит%
тя і здоров’я;
% змістовну діяльність розва%
жальних та культурних закладів
для дітей та молоді, повноцінне ви%
користання приміщень кіноте%
атрів, палаців культури, стадіонів;
% відновлення на виробництві
фізичних пауз та діяльності
інструкторів з питань фізкультури;
% відновлення проведення на ви%
робництві днів здоров’я (двічі на
рік);
% відновлення молодіжного та ди%
тячого туризму, розроблення екс%
курсійно%туристичних сімейних та
групових маршрутів по місту та
прилеглих сільських районах; ви%
дання відповідних карт з описом
маршрутів;
% видання довідників закладів,
що працюють на здоровий спосіб
життя з відповідними адресами і
телефонами;
% підняття на вищий рівень му%
зейної діяльності, відкриття нових
музеїв як в місті, так і на підприєм%
ствах;
% в районах міста на базі
підрозділів МЧС відновлення по%
жежно%прикладних видів спорту;
% відновлення у всіх районах у
відповідності до урядової постано%
ви діяльності, військово%патріо%
тичних об’єднань «Зірниця»;
% забезпечення навчальних зак%
ладів необхідними спорудами та
інвентарем у відповідності до на%
вчальних програм в повному об%
сязі;
% поновлення клубної позашкіль%
ної роботи фізкультурно%оздоров%
чого спрямування відповідно до
затверджених статутів, з залучен%
ням бізнесу та громадськості міста
(наприклад, досвід: змагання на
призи В.М.Гурова, О.В. Сторожука;
роботи клубів «Трудові резерви»;
«Морж»; «Іванова» та інше);
% відновлення в навчальних зак%
ладах повноцінного та якісного
харчування дітей та студентів,
відкриття лабораторій контролю
безпеки продуктів харчування в
кожному районі;
% поновлення в кожному районі
міста діяльності ліквідованих
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станцій юного техніка, дитячих
спортивних шкіл і стадіонів;
% створення філій дитячих та
спортивних закладів, клубів по
інтересам на базі загальноосвітніх
шкіл в кожному мікрорайоні;
% розробку спеціальних програм
по створенню системи фізичного
розвитку дітей% інвалідів, віднов%
лення в школах і в суб’єктах госпо%
дарювання медпунктів;
% проведення міських та район%
них заходів до днів захисту дітей,
інвалідів, студентів, молоді та
інших свят;
% відновлення діяльності КВН,
інтелектуальних командних клубів
«Що, де, коли?» серед учнівської,
студентської та робітничої молоді,
клубів «Тато, Мама і Я!» ;
% поновлення районних, міських,
міжвузівських конкурсів і фести%
валів серед навчальних закладів як
«Студентська весна» тощо;
% поновлення конкурсів як на ви%
робництві, так в районах і місті на
кращого за професією;
% поновити забезпечення молоді
соціальним житлом (гуртожитки
тощо);
% підняття в районах на сучасний
рівень діяльність базових бібліо%
тек;
% утворення в місті Агентства по
працевлаштуванню молоді, особ%
ливо по наданню першого робочо%
го місця;
% розширення громадських робіт
по благоустрою та озелененню
міста зы залученням учнівської,
робітничої та студентської молоді;
% підвищення ролі органів ЗАГС при
формуванні сім’ї та запровадженню в
ній здорового способу життя;
% запровадження серед молоді
національних видів спортивних
змагань, відомих з козацької пори;
% діяльність по відновленню дов%
іри молоді до історії та досвіду стар%
шого покоління, патріотизму, ду%
ховності та культурних цінностей,
які суттєво впливають на здоровий
спосіб життя;
% приоритетну підтримку орган%
ізацій (об’єднань), громадян (в тому
числі і споживачів), в статутних
завданнях яких є діяльність по по%
кращенню якості та безпеки жит%
тя міської громади, її молоді, здоро%
вого способу життя;
% при укладанні колективних до%
говорів фінансування заходів здо%
рового способу життя.
Учасники «круглого столу» зак%
ликають громадськість міста: для
досягнення поставленої міським
Головою Ю.Г.Вілкулом мети, яка
викладена в передвиборчому гаслі
«Краще збережемо%нове збудуємо!»,
консолідуватись також і навколо
гасел вищезазначених міських гро%
мадських організацій, як інсти%
тутів громадянського суспільства:
«Майбутнє в єдності поколінь!»
«До високої якості життя разом!»
«Від якості влади до якості життя!»

Віддруковано в друкарні «СТПРЕС»
м. Кривий Ріг, Окружна, 12
Тел.: (056)4043588
Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо
ДК №2794 от 19.03.2007 р.
Тираж  5000 Замовлення №
Адреса редакції: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 31.
Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу
масової інформації ДП №1659395 Р від 19.04.2010 р.
Тел.: (097) 2801876
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На тему дня. Наше минуле
ИНФОРМАЦИЯ
о количественном и качественном составе
депутатского корпуса г. Кривого Рога

Міському голові Вілкулу Ю.Г.
Шановний Юрію Григоровичу!
Надсилаємо підсумкове рішення учасників «круглого столу» на тему: «Громадськість
міста – за здоровий спосіб життя», організованого громадськими організаціями «Криво&
різька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу», міською організацією ВГО «Союз спо&
живачів України», Дніпропетровською обласною організацією «Всеукраїнська Асоціа&
ція працівників професійно&технічної освіти», газетами «Червоний гірник» та «Єднання
поколінь» від 18.11.1010.
В процесі обговорення теми здорового способу життя представники громадських
організацій закликали громадськість міста консолідуватись навколо Вашого передви&
борчого гасла: «Краще збережемо – нове збудуємо!» і внесли на Ваш розгляд багато слуш&
них пропозицій, які, на їх погляд, можуть суттєво вплинути на покращення якості жит&
тя міської громади та її способу життя.
Просимо Вас, шановний Юрію Григоровичу, розглянути їх особисто і дати відповідні
доручення щодо їх використання при розробці програм по виконанню Ваших передви&
борчих планів, оприлюднених в ЗМІ для виборців.
Для консультацій органів місцевого самоврядування з громадськістю міста при вирі&
шенні важливих питань, в тому числі і державного значення, учасники «круглого сто&
лу» також внесли пропозицію: «Керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики від
03.11.2010 року № 996 (пункт 5), … утворити громадські ради при органах місцевого
самоврядування міста та його районів як консультативно&дорадчі органи. При утворенні
громадських рад та проведенні консультацій керуватися затвердженими цією постано&
вою Порядком і Типовим положенням».
Голова Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
Народний депутат України другого скликання
Голова Дзержинської райради (1990#1998 рр.) Д.П.Степанюк

Перша річниця

КРОК ЗА КРОКОМ
Виповнився рік з дня утворення Громадської організації «Криворізь&
ка міська асоціація «Комсомолець Кривбасу». За плечима засновників
яскраві і зовсім не легкі роки комсомольської юності. Це люди із вели&
ким життєвим досвідом. Із зникненням на карті світу країни під назвою
СРСР у нашому суспільстві виникли проблеми з традиціями у вихованні
молоді. Нічого конкретного та суттєвого суспільство так і не вигадало,
на противагу жовтенятського і піонерського рухів, героїчному і леген&
дарному комсомолу. Окремі представники нашого суспільства рішуче,
войовниче та наполегливо виступають за те, щоб подібні дитячо&
юнацькі формування взагалі забути, викреслити зі шпальт та пам’яті
нашої історії. А комсомольці 20&70&х дуже багато зробили для своєї
Вітчизни. Вони її кілька разів захищали зі зброєю в руках, а потім відбу&
довували країну. І цього не варто забувати. Завдання «Комсомольця
Кривбасу» відновити забуті традиції, вдихнути в них нове життя. І зовсім
не даремно асоціація прийняла гасло «Майбутнє – в єдності поколінь!»
Минув рік. За цей час асоціація «Комсомолець Кривбасу» спромоглася
заснувати газету «Єднання поколінь» (так співпало, що уряд України на&
звав майбутній 2015 рік – роком єднання поколінь). Ця організація має
свою нагороду – знак «За заслуги». Ними посмертно відзначено подвиг
криворізьких молодогвардійців&підпільників Анатолія Жовтухи, Мико&
ли Решетняка, Груні Романової, Миколи Ходича, Олексія Щербака. Ак&
тивісти зібрали кошти на реставрацію пам’ятника загиблим воїнам, прах
яких прийняла земля кладовища поблизу коксохімічного виробництва.
Там добре попрацювали скульптори, художники, комунальники. У жовтні
2010 року ще на одну меморіальну дошку в місті стало більше. На будин&
ку по вул. Ціолковського, де останні роки життя мешкала Герой Соціалі&
стичної Праці, знана в Кривбасі будівельниця Ганна Армашова, відкри&
то пам’ятний знак на її честь. І це сталося теж з ініціативи «Комсомольця
Кривбасу». Громадськість Кривого Рогу і цю подію зустріла схвально. За
рік діяльності асоціації проведено понад 40 різних заходів, серед них май&
же десяток тематичних «круглих столів». Ця громадська організація
плідно співпрацює з такими громадськими формуваннями, як Кривор&
ізька міська асоціація «Депутати органів місцевого самоврядування» та
Криворізький міський регіональний осередок Всеукраїнської громадсь&
кої організації «Союз споживачів України».
На фото:
1. Пам’яті Ганни Армашової
2. Зустріч поколінь
3. Фронтовики

Всего в г. Кривом Роге избрано в органы самоуправления 420 депутатов, из них :
* в Криворожский городской совет – 90 чел. ( 64 чел. от ПР, 7 чел. – ПП «Батьківщина», 4
чел. – ПП «Сильная Украина», 5 чел.& ПП «Фронт змін», 9 чел. – Коммунистическая партия
Украины, 1 чел. – Народная партия Украины).
В районные советы г. Кривого Рога избраны 330 депутатов:
* Терновской райсовет – 48 чел. (36 от ПР, 4 – ПП «Батьківщина», 2 чел. – ПП «Сильная
Украина», 2 чел. – «Фронт змін», 4 чел. – Коммунистическая партия Украины).
* Жовтневый райсовет & 50 чел. (36 от ПР, 4 – ПП «Батьківщина», 3 чел. – ПП «Сильная
Украина», 4 чел. – «Фронт змін», 3 чел. – Коммунистическая партия Украины).
* Саксаганский райсовет – 52 чел. (38 от ПР, 4 – ПП «Батьківщина», 3 чел. – ПП «Сильная
Украина», 3 чел. – «Фронт змін», 3 чел. – Коммунистическая партия Украины, 1 чел.& Народ&
ная партия Украины).
* Долгинцевский райсовет – 40 чел. ( 28 от ПР, 3 чел. & ПП «Батьківщина», 3 чел.& ПП «Силь&
ная Украина», 3 чел. – «Фронт змін», 3 чел. – Коммунистическая партия Украины).
* Дзержинский райсовет – 44 чел. ( 32 от ПР, 3 чел. & ПП «Батьківщина», 2 чел.& ПП «Силь&
ная Украина», 3 чел. – «Фронт змін», 4 чел. – Коммунистическая партия Украины).
* Центрально0Городской райсовет – 40 чел. ( 28 от ПР, 3 чел. & ПП «Батьківщина», 3 чел.&
ПП «Сильная Украина», 3 чел. – «Фронт змін», 3 чел. – Коммунистическая партия Украины).
* Ингулецкий райсовет – 46 чел. (34 от ПР, 3 – ПП «Батьківщина», 2 чел. – ПП «Сильная
Украина», 2 чел. – ПП «Фронт змін», 5 чел. – Коммунистическая партия Украины)
Из общего состава депутатов местных советов в городе:
* Женщин – 102 чел. (24%)
* Мужчин – 318 чел. (76%)
* С высшим образованием – 412 чел. (98%)
* По возрасту:

До 30 лет
30&50 лет
Свыше
50 лет
Всего чел.

город

Терн. Жовт.

Сакс.

Долг.

Дзерж. Ц&Г.

Ингул. Всего

%

5
42
43

2
28
18

7
29
14

3
40
9

6
20
14

1
28
15

10
24
16

3
25
18

37
236
147

8,8
56,2
35,0

90

48

50

52

40

44

50

40

420

* Руководители подразделений промышленных предприятий &117 чел. (28%)
* Работники бюджетной сферы:
работники здравоохранения &25 чел. (6%)
работники образования – 43 чел. (10,2%)
другие – 63 чел. (15%)
* Субъекты предпринимательской деятельности – 101 чел. (24%)
* Пенсионеры – 11 чел. (2,6%)
* Руководители общественных организаций – 12 чел. (2,8%)
* Другие – 48 чел. (11,4%)
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Комсомольские мемуары

«Єднання поколінь», №2 2010 р.

В 19721973 годах на строительстве Всесо
юзной ударной комсомольской стройки
«Блюминг – 3» был организован комсомольс
кий штаб. Руководили штабом от треста
«Криворожстрой» Штамбург Дмитрий, от ЦК
ВЛКСМ Вовкодав Валентина, от комитета
комсомола «Криворожстали» Бондаренко
Борис. Штаб занимался организацией соцсо
ревнования среди строителей, выездных
концертов, выездной торговли особо дефи
цитными товарами (ковры, книги, одежда),
контролем над работой общественного
питания, экскурсиями. Члены штаба ежед
невно присутствовали на оперативных сове
щаниях при руководстве комплексом, где
следили за сдачей актов выполненных ра
бот. Подекадно велось подведение итогов
соревнования, вручались вымпел, грамота и
денежная премия.
В этот же период велось и строительство Всесоюз"
ной ударной комсомольской стройки «Доменная печь
№ 9». В сентябре 1973 года я была избрана секрета"
рем комитета комсомола треста «Криворожстрой»,
который был генподрядчиком на этой стройке. Эту
стройку называли стройкой века. На строительство
по комсомольским путевкам приезжала молодежь со
всего Советского Союза. Люди 40 национальностей
работали на стройке.
Работать на стройке было тяжело и, чтобы облег"
чить работу молодежи, комитет комсомола треста
«Криворожстрой» постоянно следил за бытом и досу"
гом строителей. Приезжих устраивали в молодежные
общежития, не имеющих специальностей, направля"
ли в учебный комбинат, рекомендовали учиться в ве"
черней школе, строительном техникуме. Текучесть
кадров была высокой. Чтобы ее снизить, мы постоян"
но организовывали туристические походы, при Двор"
це строителей работали кружки художественной са"
модеятельности. Заведующая сектором учета Гонтарь
Галина организовала туристический клуб. Ребята вы"
езжали в горы Карпат, Кавказа, Крыма. Участвовали
в республиканских соревнованиях.
На деньги, которые мы получали за соцсоревнование,
при комитете была организована экспедиция «Моя Ро"
дина – СССР». Руководил этой экспедицией ЦК ВЛКСМ…
Она была разбита на три этапа:
Первый – изучить боевые и трудовые места своего
края, получаешь бронзовый знак;
Второй – изучить боевые и трудовые места своей
республики, получаешь серебряный значок;
Третий – изучить боевые и трудовые места Советс"
кого Союза, получаешь золотой знак «Моя Родина –
СССР».
В выходные дни мы снаряжали автобус и ехали ос"
матривать знаменательные места. Во время отдыха
сдавали нормы ГТО. Следили, чтобы места стоянок
были чисто убраны, соблюдали сухой закон. С нами
всегда были гитара, фотоаппарат.
Контролировал строительство и непосредственно
проводил оперативные совещания министр черной
металлургии СССР Лубинец. Присутствие комсоргов
было обязательным.
Итоги соцсоревнования подавались в Москву в ЦК
ВЛКСМ, который подводил итоги по всем ударным
комсомольским стройкам, а их в то время было 150.
По итогам трех кварталов наша комсомольская орга"
низация выходила победителем среди ударных стро"
ек Союза. Мы были награждены переходящим Крас"
ным Знаменем и премией в размере 1500 рублей за
каждый квартал. На счету организации было 5000
рублей. На начало строительства ДП"9 на учете было
500 человек, 9 комсомольских первичных организа"
ций, 5 общежитий, стадион, ДК строителей, 2 детс"
ких садика, стадион, турбаза.

Ударники и ударницы

ШЕДШИЕ ВПЕРЕДИ
Бригада Героя Социалистического труда Давыдова
(комсорг Изранцева Наташа) участвовала в закладке
капсулы в основании домны с посланием к потомкам,
и наши строители подняли флаг по окончании стро"
ительства.
В конце строительства ДП"9 совместно с горкомом
комсомола нам была оказана помощь в организации
поездки в Москву и другие города на специальном по"
езде «Победители ДП"9», где мы закончили свою экс"
педицию и получили последний «золотой значок».
По обмену опытом этой экспедиции был заслушан
вопрос на заседании бюро ЦК ЛКСМУ Украины в Ки"
еве в сентябре 1974 года.
Хотелось бы в двух словах вспомнить работника
агитштаба Шафрана Михаила Львовича, который с
комсомольским огоньком руководил работой худож"
ников, организацией торговли, концертных бригад.
Зимой 1974 года я была приглашена на учебу в выс"
шую комсомольскую школу в Москву. Здесь была
организована учеба для всех комсоргов ударных стро"
ек Союза. Сама организация школы напоминала не"
большую коммуну: свое общежитие, столовая, кафе,
аэродром, спортзалы. Каждый день нам были органи"
зованы встречи с интересными людьми, экскурсии.
Все мы на своих занятиях выступали с докладами, ме"
нялись опытом работы на своих стройках.
Может, это высокопарно, но нам нравилось тогда
жить, верить в светлое будущее, учиться бесплатно,
помогать в беде товарищу, иметь такую огромную Ро"
дину – Советский Союз, ездить на стройки по комсо"
мольским путевкам.
В. Котова
Фото:
1. Экспедиция по великой стране. 70е.
2. Строители ДП9 в Евпатории (1974).

Авангард автотреста

ИМЕННАЯ
Криворожский производственный автотрест был основан в 1957
году. Комсомольская организация возникла несколько позже и
сформирована, как первичная, в 1960 году в составе Дзержинской
районной комсомольской организации. В нее входило 9 цеховых
комсомольских организаций автобаз, авторемонтной базы и управ"
ления треста, а также 37 комсомольских групп, в которых состоя"
ли на учете свыше 600 членов ВЛКСМ.
В 60"е годы прошлого столетия в Кривом Роге бурно развива"
лось строительство объектов горно"металлургического комплек"
са, жилья и соцкультбыта. Многие из них были объявлены всесо"
юзными, республиканскими, а также областными ударными
стройками. Среди них " цеха комбината «Криворожсталь», коксо"
вые батареи коксохимического завода, объекты горно"обогати"
тельных комбинатов, государственный цирк, шерстепрядильная
фабрика и другие объекты.
Одной из основных задач, стоящих перед комитетом комсомо"
ла автотреста, было участие комсомольцев и молодежи в созида"
тельном труде по своевременной доставке строительных грузов
на строящиеся объекты. С этой целью создавались комсомольс"
кие бригады, звенья, экипажи, в которых трудились свыше ты"
сячи комсомольцев, молодых водителей и ремонтников.
Комитет комсомола через своих представителей в штабах удар"
ных комсомольских строек способствовал своевременной достав"
ке грузов, рациональному использованию автомобилей, а на мес"
тах в автобазах контролировал качество ремонта и техобслужива"
ния подвижного состава.
Подводя ежемесячно на своих заседаниях итоги работы комсо"
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Из воспоминаний

ГОДЫ БЫЛЫЕ
1970 год прошлого столетия запомнился мне, как год окончания Одесского
государственного университета, рождения сына, празднования 100летия
со дня рождения В.И.Ленина и начала работы секретарем комсомольской
организации Криворожского коксохимического техникума.
На то время в техникуме насчитывалось
более 1450 студентов. Из них 1273  члены
ВЛКСМ.
Возглавлял техникум энергичный, знаю
щий молодой директор Романенко Василий
Илларионович ( он же первый директор Кри
ворожского коксохимического техникума,
который работает и поныне).
В 1964 году распоряжением Совета народ
ного хозяйства Приднепровского экономи
ческого района был основан химикотехно
логический техникум, размещенный на тер
ритории Криворожского коксохимического
завода им. Д.Коротченко. Первым секрета
рем комсомольской организации была из
брана студентка группы ТКП Байдак Надеж
да. В комсомольской организации насчиты
валось тогда 95 членов ВЛКСМ.
В 1969 году техникум был передан Мини
стерству черной металлургии СССР, и с тех
пор носит название Криворожский коксохи
мический техникум.
Я с большой теплотой вспоминаю комсо
мольские годы. Хорошо помню Девину Свет
лану Афанасьевну – секретаря комитета
комсомола техникума в 60е годы. Она была
успешным секретарем. Умела сосредото
чить внимание на отдельной личности,
сплотить и нацелить коллектив, мыслила
масштабно, была творческим человеком.
Именно в 60е годы комсомольская органи
зация насчитывала более 1100 человек. Ко
митету комсомола были даны права райко
ма.
Долгие годы отдала работе заведующая
сектором учета комитета комсомола техни
кума Черная Екатерина Алексеевна. Про
стая, открытая, готовая включиться в лю

бую работу, она не жалела ни себя, ни вре
мени, ни своих сил.
Главная задача комитета комсомола со
стояла в повышении уровня успеваемости,
активности студентов в общественной жиз
ни. Проводился Ленинский зачет. Лучшие
комсомольцы награждались памятными
значками, вручались грамоты, вымпелы,
книги. Вся работа была направлена на под
готовку высококвалифицированных, духов
но богатых рабочих черной металлургии.
Проводились конкурсы «Лучший по профес
сии».
С июля по сентябрь месяц студенты, во
главе с начальником лагеря и комсоргом,
выезжали работать в трудовые лагеря в кол
хозы Красино, Мичурино на уборку урожая.
Лучшие комсомольцы 4го курса выезжали
на стройки в Тюмень со строительными от
рядами.
Интересно проходили вечера, концерты
художественной самодеятельности, работа
ли кружки. В 70е годы вокальноинструмен
тальный ансамбль коксохимического техни
кума занимал первые места в области на
смотрах. Были организованы походы по ме
стам Трудовой и Боевой славы г. Кривого
Рога, городовгероев Одессы, Севастополя,
Керчи. А какими интересными были турис
тические походы на Карачуновское водохра
нилище.
Особенно на высоком уровне была постав
лена военнопатриотическая работа воен
ным руководителем Ерошковым Сергеем
Григорьевичем. Это был человек одержи
мый, влюбленный в свою профессию. Дол
гие годы техникум занимал первые места в
военноспортивной игре «Орленок». Для со

РУДА
мольскомолодежных коллективов, комитет комсомола всячески
стимулировал их ударный труд. Результаты работы лучших из них
отмечались на страницах многотиражной газеты «Советский ав
томобилист», победители представлялись к награждению грамо
тами РК, ГК, ОК, ЦК ЛКСМ Украины и ВЛКСМ, а также награжда
лись ценными подарками комитета комсомола и объединенного
комитета профсоюза. Кроме этого, по рекомендациям комитета
комсомола лучшие члены комсомольскомолодежных коллективов
администрацией треста направлялись вне конкурсного отбора на
учебу, как стипендиаты треста, в высшие учебные заведения. Мно
гие из них (Губарь В.А., Мальцев В.В., Шульга Е.В., Шепиленко В.С.)
после окончания учебы стали руководителями подразделений тре
ста, преподавателями треста, преподавателями автомобильных
учебных заведений.
Секретарь комитета комсомола Криворожского
производственного автотреста 19681971 гг.
П. Л. Стопкань
Фото:
1. Член бюро райкома ЛКСМУ П.Стопкань (справа) принимает
символический кусок руды по случаю добычи участком миллион
ной тонны. Ш. «Саксагань», 1972.
2. Слева направо: Аркадий Беликов – секретарь комитета ком
сомола ш. «Саксагань» РУ им. Дзержинского, Виктор Павлов – сек
ретарь комитета комсомола РУ, Петр Стопкань – зав. орготде
лом, член бюро Дзержинского РК ЛКСМУ во время посещения учас
тка № 19 ш. «Саксагань» по случаю добычи миллионной тонны
руды. Декабрь 1972 г.

ревнований ребята выезжали в Новомосков
ский лес в воинскую часть. Возглавлял со
ревнования между техникумами Днепропет
ровской области генерал Костромин. (Фото
1. На снимке лучшая группа КМА – кислород
ные машины и аппараты, занявшая первое
место в областных соревнованиях. Во вто
ром ряду слева направо: военный руководи
тель техникума Ерошков С.П., руководитель
группы КМА Комарова Э.Т., генерал Костро
мин, секретарь комсомольской организа
ции в 70е годы Лавренко В.П., директор тех
никума Романенко В.И.).
Памятен год празднования 200летия г.
Кривого Рога. В этот же год проходил обмен
комсомольских билетов. В комсомол прини
мали первокурсников торжественно, у па
мятника погибшим воинам в годы Великой
Отечественной войны. (Фото 2. Первый сек
ретарь ЛКСМУ Дзержинского рна Звягин
цев Владимир вручает комсомольские биле
ты учащимся коксохимического техникума).
Сегодняшние успехи техникума основаны
на богатых традициях, заложенных предше
ственниками.
Комитет комсомола, педколлектив в про
шедшие десятилетия, в период бурного разви
тия индустрии, готовили специалистов и для
предприятий Кривбасса, и для Урала, Байка
лоАмурской магистрали, Казахстана…
Комсомол воспитал Ковбыка Анатолия
Анатольевича – выпускника коксохимичес
кого техникума, который успешно окончил

химикотехнологический Днепропетровс
кий институт, защитил кандидатскую дис
сертацию.
В настоящее время он работает заведую
щим кафедрой твердого топлива в этом же
институте (в 70е годы Ковбык А.А. возглавлял
комсомольскую организацию химикотехно
логического Днепропетровского института).
Сегодня в Криворожском коксохимичес
ком техникуме преподавателями и учащи
мися создан музей. Основоположником со
здания музея были последний секретарь ко
митета комсомола Шулякина Наталья и ла
борант военной кафедры Понятовский И.А.
В музее бережно хранятся фотографии, до
кументы, сохранены комсомольские релик
вии, экспозиции, посвященные истории
комсомола техникума, много альбомов, гра
мот. Нет сомнения, что лучшие традиции
комсомольцев 60х – 90х продолжатся се
годняшними молодыми поколениями.
Секретарь комсомольской
организации Криворожского
коксохимического техникума
в 70е годы В. П. Лавренко
Фото:
1. Победители областных соревнований и
их наставники.
2. Виктория Лавренко, секретарь коми
тета комсомола КХТ.
3. Владимир Звягинцев вручает комсо
мольские билеты учащимся КХТ.
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БУДОВАМ ВІДДАВ ЖИТТЯ
Дивне людське життя. З самого малечку до посивіння,
до останнього подиху воно сповнене неспокійними думами,
мріями, прагненнями, турботами про дрібний побут, соціальні
проблеми, про те, хто і що тебе оточує. Родина, рідня, рідні люди,
друзі, товариші, знайомі. Проблеми, радості, невдачі, пошуки
шляхів виходу з замкнутого кола, спроби, повтори, події, ситуації.
У цьому водовирі, здається, дві найбільші
надійні опори: минуле і майбутнє. Бо це, на
певне, нерозривні явища.
Сьогодні я, з висоти прожитих років, з да
лини пройденого шляху все більше поверта
юся до минулого, яке дає мені право бути
впевненим у собі, бо я добре знаю точку сво
го відправлення в майбутню дорогу. Це село
Веселі Терни. Тут на сільському кладовищі є
могили рідних людей. Мого прадіда Гаври
ла, діда Юхима, моїх батьків Федора Юхимо
вича та Катерини Янівни. Братів, сестер,
теж тут похованих. Усім я впорядкував мо
гили, поставив пам’ятники. Час від часу на
відуюся до представників мого чесного пра
цьовитого селянського роду. Мої батьки, ро
зумні,чесні і порядні люди, все життя труди
лися в колгоспі, сіяли і збирали врожаї на
родючій українській землі. Вони народили
восьмеро дітей, яких любовно і турботливо
ростили, навчаючи в першу чергу своїм при
кладом усіх людських чеснот. І тому в сумні
дні зустрічей з моїми рідними на кладовищі,
коли подумки, а коли і в голос я розмовляю з
ними, розповідаю про власні радісні і не
зовсім веселі моменти.
Це ті хвилини, які необхідні кожній лю
дині, коли ти тут, на святому місці, поли
шаєш частки болю, і повертаєшся в гамірне
земне життя трохи сильнішим, з гордістю
про свою родину, з душевним спокоєм, а
можливо сумом і тривогою.
Отже, Веселі Терни – це моя маленька
батьківщина. Тут я народився,тут я всмок
тував у себе все те гарне і добре, що можливо
увібрати сільському середовищі, де всі і все
на видноті.
Особлива сторінка мого життя – середня
школа № 40. У 7му класі я вступив до ком
сомолу. Це був незабутній і неповторний час.
Крім шкільних уроків, нас поєднувала друж
ба. Ми усі разом впорядковували братню мо
гилу бійців, полеглих у Великій Вітчизняній
війні. Проводили тут урочисті лінійки і вша
новували пам’ять загиблих. Усі разом допо
магали колгоспникам збирати овочі, а потім
з великою цікавістю відвідували заводи з пе
реробки сільськогосподарської продукції. Це
все нас об’єднувало і переростало у справж
ню дружбу.
Після школи я вступив до Нікопольського
будівельного технікуму, а потім навчався в
Криворізькому гірничорудному інституті. І
тут мене та моїх одногрупників єднала ком
сомольська організація. Цікаві вечори відпо
чинку, культпоходи в кіно, театри, екскурсії,

екологічні рейди. Нехай згадають мої одно
літки, у ті часи ми прагнули колективізму і
дружби. Це було нам просто необхідно.
Що сьогодні поєднує молодь? Дискотеки,
нічні клуби, з одноманітною гупаючою му
зикою, спиртне, паління, наркотики?!
Якось я говорив з однією нашою випуск
ницею техуніверситету.
 Що найбільш цікавого запам’яталося з
років навчання?
 Студентський фестиваль. Підготовка за
ходів, репетиції, концерти – все це згуртову
вала нас. Ми раділи кожній зустрічі, веселим
митям події. Але скоро «Студентська весна»
закінчувалася, і ми знову залишалися сам на
сам з собою, шукали розваг за межами
виші… Звичайно, молодіжні організації до
помагали б нам у вирішенні багатьох про
блем,  переконливо підвела підсумок колиш
ня студентка.
Так, я переконаний, що більшість молодих
дівчат і юнаків прагнуть не тільки розваг, а
й живого спілкування, потрібних справ, які
б приносили користь, моральне вдоволення.
Та хтось має бути центровим, натхненни
ком. Ось з цією метою, на мій погляд, мають
утворюватися молодіжні організації в на
вчальних закладах, на виробничих підприє
мствах, у різних установах.
Я не говорю про те, що слід реанімувати
комсомол, це пройдений етап. Але все ж слід
думати, як нам об’єднати молодь, щоб вона
не відчувалася осторонь суспільства. Відвер
то кажучи, сьогодні наша молодь не має на
лежної уваги. Потрібна ґрунтовно цілеспря
мована молодіжна політика. Хіба ж це діло,
коли випускники вищих і середніх навчаль
них закладів не знаходять роботи за фахом?!
Коли новоутворені родини не мають можли
вості забезпечити себе житлом, коли матусі
не знаходять місць у дитячих закладах для
своєї малечі.
Вихований на комсомольських традиціях
будівельного колективу тресту «Криворіжаг
лобуд», де юнакам і дівчатам створювалися
належні умови для роботи, навчання, де дба
ли про житло для молодих сімей, я, як керів
ник «Криворіжіндустрбуду», разом з керівни
ками будівельних підрозділів, профспілко
вим колективом підприємства прагну допо
магати тим, хто тільки починає своє дорос
ле життя.
У червні цього року наш колектив попов
нили 140 молодих робітників. Це здебільше
випускники професійнотехнічних училищ,
технікумів і Криворізького технічного уні

верситету. Піклуючись про професійне зро
стання, ненав’язливо спостерігаємо за їх ро
ботою в бригадах, надаємо пільги при оплаті
за проживання в гуртожитку, особливо
уважно ставимося до дітейсиріт.
Хотілося, щоб таке опікування молодими
людьми було в нашому місті не поодиноки
ми фактами, так би мовити, від чиєїсь доб
рої душі… Повинна бути гарантія сприятли
вих умов життя і гармонійного розвитку для
молодих людей від держави. Аби всі підприє
мства будьякої власності були відповідаль
ними за професійне зростання юнаків і
дівчат, за будівництво житла на пільгових
умовах. Адже в останні роки жодна молода
криворізька родина не отримала жодної
квартири. Слід спрямовувати роботу так,
аби здешевити будівництво молодіжних
житлових комплексів.
Я знову повертаюся до своїх молодих
років. Вони були в моїх однолітків непрос
тими. Але ми мали гарні перспективи. Бага
то моїх колишніх колег, що прибули до Кри
вого Рогу з різних областей України на
ударні комсомольські будови, здобували
професію в учбовокурсових комбінатах,
ПТУ, технікумах, інститутах, забезпечува
лися роботою. Я сам після технікуму працю
вав теслярем, згодом майстром. Потім закі
нчив Криворізький гірничорудний інститут.
Ми створювали родини, заселялися в новоз
будовані квартири. Зростали професійно і

морально. Нині ж, у час стрімкого технолог
ічного прогресу наступне покоління не має
належної державної підтримки. Чи збереже
воно вдячність нам, крокуючим попереду?!
Я не дарма на початку цієї розмови прига
дав своїх дідів і батьків, бідне та разом з цим
багате цікавим наповненням дитинство і
юність. Бо турбує інше: що ж залишаємо мо
лодому поколінню у спадок? Мова йде не
тільки про матеріальні статки. А про ті чин
ники, яких не осягнеш оком, а відчуваєш ду
шею: народження дружби, спільні, корисні
для суспільства справи, про значимий слід
у житті, фізичний і моральний стан молодих
людей. Та і такі чесноти, як порядність, мо
ральні норми у відносинах між людьми, по
вагу до старших, збереження хороших тра
дицій, ще ніхто не відміняв.
На початку жовтня цього року у Палаці мо
лоді і студентів відбулася презентація Народ
ної програми «Будуємо новий Кривбас разом
з Президентом України». Я вірю в те, що ця
програма сприятиме капітальному оновлен
ню нашого міста, де саме молодим криворі
жцям знайдеться можливість стати його ак
тивними учасниками. І як депутат Кривор
ізької міської ради разом зі своїми колегами
однодумцями з Партії Регіонів до цього док
ладатиму зусилля.
М.Земляний, генеральний директор
ЗАТ«Криворіжіндустрбуд»,
Почесний громадянин Кривого Рога
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ПАРЕНЕК ИЗ РАННЕГО УТРА
Мы продолжаем 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) 280+18+76 и (097) 534+20+96.
СЕРДЮК ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(23.12.1921, с. Раннее Утро, Криворожье – 20.08.1944, Молдова). Образование н/среднее.
Из крестьян. Воспитанник Гейковской НСШ. Работал в колхозе. В армии с 03.1944. При$
зван полевым военкоматом. Воевал в составе воинской части полевая почта № 44077 «Р»
3$го Украинского фр. Красноармеец. Стрелок. Форсировал Южный Буг, Днестр, участник
Яссо$Кишиневской операции. Пропал без вести. Семья сохранила фронтовые письма.
28.05.1941 г.
Здравствуй, Моя
многоуважаемая се
стрица Надя!!!
В первых строках
своего письма хочу
тебя оповестить, что
я в настоящее время
нахожусь в г. Осино
вичи. Откуда и пере
даю свой пламенный
воинский привет.
Надя!!! Ты в своем
письме пишешь, что
между нами двумя
произошла неприят
ная картина. Да, это и
есть в действительно
сти, даже я не то, что
с тобой не попрощал
ся, а даже и с папой, и
то, если бы не встре
тил на Червоной, то и
вовсе не видел бы при
отъезде в Армию. Я,
Надя, видел маму всего
лишь единственные 2 – 3 минуты, а с тобой
и вовсе не виделся, так что, Надя, я тоже не
легкое на себе перенес. Ну, я думаю об этом.
Мы все оставим, когдато, будет время, мы
потом поговорим. Об этом ты поменьше ду
май, а думай, Надя, о том, чтоб ты как луч
ше сдала зачеты, а если будет время, то луч
ше едь домой, узнаешь мамино здоровье, а
что они пишут в письмах, то поменьше тому
верь. Потому что и я, как был дома, то тебе
тоже писал много неправды, только не поду
май, что всегда и все. Я, Надя, отсюда уехать
никуда не уеду, но высылать денег не надо,
пускай тебе на чтонибудь полезное для
тебя, а я их, знаешь, переведу так, то на кон
феты, то еще на чтонибудь. Житуха моя
пока хорошо, одно плохо, что здесь песок,
жара до невозможности в походе. Надя, слу
жить я здесь буду не больше двух с полови
ной лет, а то только два. Пока до свидания.
Надя, я тебе высылаю фото, хотя плохое, но
лучшего сейчас нет. Жду ответа. Твой брат
Вася.
14.06.1941г.
Здравствуй, многоуважаемая сестрица
Надя!!!
В первых строках своего письма я тебе
хочу написать, что письмо, которое ты пи
сала 08.06.1941 я получил, за которое я тебе
очень и даже очень благодарен. И пожелаю
тебе всего наилучшего в твоей учебе, а еще
лучше  в твоей жизни.
Надя!!! Я узнал из твоего письма, что ты
приняла мое фото с таким сердечным на
строением, дуже вдячный тебе. Ты еще в сво
ем письме пишешь, что рада, что я имею хо
роших друзей, а ты же знаешь, что я везде
найду друзей, а ссориться я вообще никогда
не намерен и шукаю друзей, чтобы с ними
не ссориться. Надя!!!
Ты знаешь, что я ни
чего из дому не взял,
потому что не в дум
ке было тогда. Так
что прошу, вышли
мне хоть какуюни
будь. Надя!!! Я не на
мерен еще и сейчас с
вас тянуть. Хотя, ког
да мне и надо будет,
то я не напишу, пото
му что тебе тоже
надо, надо и одеться,
и кушать. В общем,
ты тоже живешь с ко
пейки, а меня здесь
кормят, обувают, а
както вам, конечно,
неизвестно, но пи
сать не буду. Насчет
экзаменов, то, конеч
но, как удастся, то
старайся повысить
свою должность. На
счет писем, то прав
да, я неделю назад
получил письмо от
Гали и Раи и они мне

писали, что разом
наши письма полу
чили: от тебя и мое.
Я же тебе и выслал
фото, чтоб ты узна
ла в какой части,
но ты не поняла,
так я напишу, что
я в танковой час
ти. Служить пока
хорошо, правда,
очень устаю, но
ничего, строевая
загонит в гроб.
Нет даже времени
написать письмо.
Это сейчас на са
моподготовке и
пишу тебе пись
мо на петлицах,
то у меня танки
стские. Надя!!!
Если можешь до
стать воротнич
ки, то, пожалуй
ста, вышли 3 шт.
Пока до свидания. Твой брат. Пока, пото
му что комары скоро загрызут.
03.05.1944 г.
Здравствуйте! Мои дорогие родители папа
и мама, и вы сестры,
Надя и Галя, и мой
дорогой сын Нико
лай.
В первых строках
своего письма хочу
передать свой крас
ногвардейский
привет и пожелать
вам всего наилуч
шего в вашей жиз
ни. Я пока в настоя
щее время жив, здо
ров, чего и вам же
лаю в домашней ва
шей жизни. Постро
ить вам жилище, ко
торое сгорело, и, во
обще,
наладить
жизнь, которая про
изошла в то время,
когда я был еще
дома, и которая про
изошла без меня. Пи
шите вообще, что
происходит дома в
настоящее время,
как у вас погода, уп
равились ли вы с ого
родом. Что делает
сейчас Сонька, как
она обращается к вам
и к моему любимому сыну Николаю. Что де
лает Надя, что Галя, а также родные отец и
мать. А вообще, описывайте все подробно,
что происходит за то
время дома, когда меня
нет. Я в настоящее вре
мя пока нахожусь на
отдыхе, проводим за
нятия. Погода здесь не
оченьто хорошая. Все
время, сколько я здесь
с 25.06.1944 г., про
изошло мало хороших
дней, а то идет дождь.
1 Мая, такой большой
праздник был для
меня, и то прошел дож
дливым, аж 2 Мая часа
в 3 дня перестал. Сей
час день солнечный.
Вышел я из Кривого
Рога 18.04.1944 в 1
часу дня. С нами шли с
колоннами жены на
ших ребят, то я переда
вал, чтобы они зашли к
вам и сообщили, что
меня уж в Кривом Роге
нет. Пиши аж в войско
вую, где мы стояли на
ночлег. И безо всяких
дневок мы дошли аж до

Вознесенского, дальше мы поехали на ма
шинах. В Вознесенске мы были 23.06.1944
г., в свою часть прибыл 25.06.1944 г. Мир
ное население не очень важное, но вы же
знаете ,какие молдаване. А так пока все хо
рошо. Жизнь протекает веселая. А пока до
свидания. Жду с большой радостью от вас
ответа. Не обижайтесь, что я долго не писал
вам писем. Передавайте привет всем друзь
ям и знакомым. Напишите адрес Николая
Фединко. Если можно, достаньте мне адрес
серба И.Севина или его брата. А пока еще раз
до свидания. Из
вините, что плохо
пишу на коленях.
Привет всем род
ным и знакомым.
Документ, тот,
что я говорил
Гале, только по
лучу, так и выш
лю. А пока все, до
свидания. Ваш
сын и брат, и
отец
своему
сыну.
06.06.1944 г.
Здравствуй,
дорогой сынок
Николай!
В первых стро
ках своего пись
ма разреши пе
редать тебе свой
отцовский крас
ногвардейский
привет и поже
лать всего наи
лучшего в твоей
жизни. Чтоб ты,
мой сынок, бо
лезнями не бо
лел и вырос таким здо
ровым, как твой отец. Передавай привет Ни
колаю Васильевичу, своей маме, дедушкам
и бабушкам, теткам и дядькам. Скажи им,
пусть ждут. Жив буду, приеду и заберу тебя
к себе и будем вместе горевать. А пока, если
возможно, пускай тебя возьмут бабушка и
дедушка к себе. А я пока живу хорошо. Ежед
невно все мысли о доме, о тебе, так что, сын,
жди. Я вернусь. Привет маме, крестной и
нашим. Твой отец.
09.06.1944 г.
Здравствуй, моя многоуважаемая сестри
ца Галя! И вы, остальные родные, отец, мать
и сестрица Надя, и дорогой сынок Николай.
В первых строках своего письма я хочу
тебя, сестрица, поздравить и поблагодарить
за внимание ко мне. Галя, письмо получил,
то, что ты писала 13. 06. На днях Надино, что
писала 17.06. получил. Я от тебя уже второе
и от Нади одно, от тата тоже два и от Софии
5 шт., а вам уж послал неизвестное количе
ство, но не знаю, или вы не получаете, или я
не знаю, что ответы плохо мне идут. Ну, ни
чего, какнибудь получите. А насчет моей
жизни, то прошу вас обо мне не беспокоить
ся. Жизнь моя пока геройская. Хорошо, так
что просьба моя будет к вам, сестры и отцы,
беспокойтесь о себе, а мне лучше побольше
писем, всевозможных новостей. Напишите
мне, что делается в поселке, на колонке, про
ребят, кто дома, как они проживают. Пере

давайте им привет. А тебе, Галя! Надо ходить
на работу, чтоб было, что зимой кушать. По
тому что на остальных надежда будет мала.
Надя и мама пускай берегут свое здоровье.
Сонька мне много коечего пишет, но, как
вам известно, что я ничему не верю. Пере
дайте от меня теще вместо привета выговор,
что пускай не мешается там.
Попрошу вас всех об одном. Я пишу пись
ма для Коли, но смотрите сами, потому что
я из жалости могу гдето чтото написать не
правильно. Галя, напишите мне, вы получи
ли справку, что я выслал. В последнем пись
ме я написал для вас, что Наде ответ и отцу
давал. «Жди меня», занесите его в мой аль
бом, это сделать Наде. А пока все, остаюсь
жив, здоров, чего и вам желаю. Ты пишешь,
что я несчастлив, но, может быть, и наобо
рот, никому неизвестно. Теперь разрешите
вам пожать крепко руку и поцеловать. До
свидания, Ваш сын, брат и отец.
Письмо для всей семьи.
Из сурового дальнего края,
В город мам и памятных лет.
Посылаю Вам, дорогие,
Свой горячий солдатский привет.
Когда вольный, порывистый ветер,
Нас прохладной волной обдает.
Каждый день с наступлением рассвета,
Физзарядку проводит наш взвод.
Пулеметом, гранатой, винтовкой
Все солдаты владеют у нас.
Мы готовы к сраженьям жестоким,
Каждый день, каждый миг, каждый час.
Нам не страшны фашистские тучи,
Сквозь пожары прорвемся вперед.
И от мести солдатской могучей,
Враг нигде, никогда не уйдет.
Свой горячий привет
Знаю Я: Мне тебя не забыть.
Нашу дружбу в бою вспоминая,
Буду крепче фашистов громить.
И это письмо (стихотворение) занесите в
альбом и, вообще, все, что буду писать, спи
сывайте и будет для вас последняя память
Вашего брата В. Я. Сердюка. А теперь пока
до свидания. Целую крепко и с нетерпением
жду вашего ответа.
Ваш брат, сын, отец. Присылайте бумагу,
потому что не на чем давать ответы.
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Місцеве самоврядування 
основа сучасної української державності!
Кривбас відзначив державне свято  День місцевого
самоврядування! У зв’язку з цим місцеві громадські
організації «Депутати органів місцевого
самоврядування», «Комсомолець Кривбасу»,
ВГО «Союз споживачів України» щиро вітають
міського Голову Ю.Г.Вілкула, органи місцевого
самоврядування та працівників, які мають
відношення до них, з святковим днем!
Ще свіжі в пам’яті більшості
членів міської громади бурхливі
події початку 90х років, коли місто
переходило від командноадмініст
ративної політичної форми управл
іння (підпорядкування рад по вер
тикалі партії та державі) до системи
місцевого самоврядування (автоно
мінізації управління). Це була важ
лива подія, про яку на протязі бага
тьох останніх років існування СРСР
дискутували в політикумі міста.
Найбільш сприятливою стала ситу
ація до такого переходу після Всена
родного референдуму про Акт неза
лежності України та обрання дев’
ятнадцять років назад, 1 грудня
1991 р, першого Президента Украї
ни Л.М. Кравчука, які криворізькою
громадою були підтримані майже
одноголосно. Справедливо буде на
гадати, що визначальну роль в
організації референдуму та виборів
першого Президента України взяли
на себе тоді Голови районних рад
Гончарук Г.Ф., Кіковка С.В., Любо
ненко Ю.В., Нікульніков В.В., Сте
панюк Д.П., Стриженко С.С, Чер
няєв Ю.В. У зв’язку з хворобою Го
лови міськвиконкому, великого пат
ріота міста та України, Г.І. Гутовсь
кого і безпідставною на нього брех
нею доморощених «демократів»,
спробами дезорганізувати роботу,
весь тягар політичного і організац
ійного забезпечення референдуму
та виборів ліг на Голів районних
рад. І вони зі своїми виконавчими
апаратами райвиконкомів, при
підтримці обласної ради, органів
місцевої державної влади, ЗМІ, з
цим державним завданням успішно
справилися. Роботу проводили як
державники і за переконаннями.
Сьогодні постає справедливе пи
тання  чи виправдовує себе само
врядна система управління
містом, і чи сприяє вона запровад
женню державної політики? Як на
мене, то безперечно так! Слід нага
дати  самоврядування в 90і роки
не «звалилось» на Україну та місто
з неба неждано і раптово. Самовря
дування  це наша багатовікова на
ціональна традиція, яка притаман
на ментальності нашого народу, де
присутні такі риси: як ліберальна
демократія (бажання мати приват
ну власність, бути захищеним вла
дою і її обирати); відсутність ради
калізму в політиці та передбачу
ваність; високий патріотизм;
вірність християнським духовним
цінностям і православ’ю, за які ук

раїнці віддавали своє життя і при
цьому поважне сприйняття діяль
ності інших конфесій та церков.
Вони притаманні і сьогоденню.
Якщо заглянути в історичну дав
нину, то ми побачимо, що станов
лення місцевого самоврядування в
Україні відбувається саме на цих
національних цінностях і пов’яза
не з європейським досвідом магде
бурзького права. Суть його поляга
ла у звільнені міського населення
від юрисдикції урядової адмініст
рації і надані місту можливості са
моврядування на корпоративній
основі. Магдебурзьке право отри
мали: Львів  у 1356 р., Кам’янець
Подільський  у 1374 р., Стрій та
Володимир Волинський  у 1431 р.,
Луцьк  у 1432 р., Снятин  у 1442 р.,
Мукачеве  у 1445 р., Рівно  у 1493 р.,
Київ  у 1494 р., Дубно  у 1507 р.,
Острог  у 1528 р., Любомиль  у
1541 р., Тернопіль  у 1548 р., Кор
сунь  у 1584 р., Переяслав  у 1585 р.,
Біла Церква  у 1588 р., Чигирин  у
1592 р., Мозир  у 1595 р., Канів 
1600 р., Богуслав  1620 р., Чернігів
 у 1623 р., Вінниця  у 1660 р, і т. д.
Лише за період з 1572 по 1647 рр.
українським містам і містечкам
було видано 50 магдебурзьких гра
мот. Українські села в ті часи також
отримували елементи самовряду
вання, які ґрунтувалися на магде
бурзькому праві.
Суттєвих змін місцеве самовря
дування зазнало за часів козацької
держави. Магдебурзьке право не
тільки не було скасоване, але й по
ширилось на ряд міст і містечок Ук
раїни. З магдебурзьким правом
міста у козацькій державі не зазна
вали культурних та конфесійних
утисків. За прикладом такого пра
ва організовувалось самоврядуван
ня й в інших містах Лівобережжя.
В XYIIXYIII ст. місцеве самовряду
вання впроваджувалося більш дра
матичніше, ніж в попередні роки.
У 1665 році царським указом
містам України знов були надані
грамоти на магдебурзьке право.
Разом з тим, не вказувалось, які
закони повинні були визначати
суть цього права. В цей період деякі
міста вперше отримали магде
бурзьке право. Так у 1752 році геть
ман Розумовський надав його Пол
таві. Це період постійного багато
разового реформування адмініст
ративної системи царської Росії,
які суттєво впливали на устрій Ук
раїни. В XIX ст. в Україні розпочав

ся процес формування уніфікова
них загальноросійських органів
місцевого самоврядування. Цим
переймались особливо царі Мико
ла I, Олександр II, та П.А.Столипін.
Багато уваги проблемам міського
самоврядування приділяли універ
сали Центральної Ради та Консти
туція УНР 1918 р. В радянські часи
Центральний уряд СРСР запрова
див на більшій частині території
України радикально нову для неї
систему органів «диктатури проле
таріату», основу якої становили
ради депутатів від різних класів і
соціальних верств населення. Про
те, нові органи місцевої влади і уп
равління створювались досить по
вільно і на 1925 рік були відсутні в
40% міст і селищ України. Подаль
ший перебіг подій, обумовлений
становленням командноадмініст
ративної системи, позначився
тим, що в життя самоврядних
органів був закладений сталінсь
кий принцип «…володіють не ті,
хто вибирає і голосує», а ті, «…котрі
оволоділи на ділі виконавчими апа
ратами держави, котрі керують
цими апаратами». На початку 90х
років XX ст. почався по суті новий
етап в історії українського само
врядування – повернення до тра
дицій, що були в Україні, з викори
станням перевіреного досвіду са
моврядування інших країн Європи
та США, і з застосуванням сучас
ного досвіду в Україні.
Питання  чи відбулося місцеве
самоврядування в Україні в повній
мірі на сьогодні? На моє переконан
ня  ні! А чому? Тому, що з прийнят
тям Конституції України (1996 р.)
не забезпечене законодавчо дер
жавноправове
регулювання
фінансовоекономічної бази само
врядування. У зв’язку з тим, що
переважна кількість регіонів Украї
ни не є економічно самодостатні
ми, то Центральний уряд веде пе
рерозподіл бюджетних ресурсів
(трасферти) і часто в ручному ре
жимі. І з огляду на те, що в багать
ох регіонах не розвинута виробни
ча база, то гальмується і розвиток
фінансової бази місцевого само
врядування в країні, якою є місцеві
бюджети. Інколи питання місцевих
бюджетів використовують пол
ітичні і урядові авантюристи та
популісти для своїх корпоративних
інтересів. Але з часом це питання
фінансування безумовно буде ви
рішено. Воно прискориться, якщо
цьому будуть сприяти економічні і
політичні процеси в країні, орієн
товані на вітчизняного товарови
робника, малий та середній бізнес,
розвиток комунальної власності.
Так, ми можемо жити завдяки
імпорту, але при цьому обов’язко
во виникне питання  а де взяти
кошти для заробітної плати, щоб
оплачувати комунальні та інші по
слуги, товари, ліки та продукти

харчування? Відомо, що коли маг
нату Форду молоді інженери запро
понували автоматизувати по
вністю випуск авто, то він задав
питання: якщо люди не будуть
працювати і отримувати заробітну
плату, то хто буде купляти ці авто?
Цей приклад мені вважається дос
татньо повно ілюструє
не
обхідність розвитку власної еконо
мічної бази країни для формуван
ня місцевих бюджетів. Місцеве са
моврядування це складова грома
дянського суспільства, основа де
мократії, свобод людини. Для Ук
раїни інший шлях не бажаний вза
галі.
Щодо розвитку місцевого само
врядування в місті за роки неза
лежності, то я повністю поділяю
висновки, які зроблені 35 заснов
никами Асоціації «Депутати
органів місцевого самоврядування»
на початку цього року, що:
* Ради в місті завжди були вели
кою життєвою школою для молоді,
кузнею кадрів. Турбуючись про
престижність робітничих про
фесій, керівники підприємств дба
ли і про те, щоб кращі молоді прац
івники були депутатами рад, отри
мували в них досвід державного
управління для захисту соціально
економічних інтересів молоді, спо
живачів, трудових колективів,
міста, області та країни.
* Місто, довжиною в 120 км. та
чисельністю більше 700 тис. чо
ловік, має мати і свою розвинуту
демократію, свої школи для моло
дих майбутніх управлінців  розви
нуту мережу рад органів місцевого
самоврядування.
* В місті Кривому Розі десяти
літтями склалась традиційна прак
тика організації влади, яка пройш
ла випробування в різні часи і про
явила себе найбільш ефективною
системою в країні. Вона базується
на підтримці широкого кола гро
мадських організацій, на розви
неній мережі рад місцевого само
врядування за участі молоді.
* Саме ця організація влади по
казала свою дієздатність при за
хисті інтересів городян в різні часи
криз, державного безладдя та
спадів виробництва.
* Місто без активної громадянсь
кої позиції молоді, як робітничої так
і бізнесової, від освітян, медиків,
студентства, культури, в тому числі
і у владі  немає перспектив!»
При ліквідації місцевих Рад в ба
гатьох містах України, в Кривбасі
вони збережені колишніми міськи
ми Радами і міським Головою Ю.В.
Любоненко на всіх рівнях, в тому
числі в районах, комітети в приват
ному секторі, що характеризує
міський політикум у владі і саму
систему влади як демократичну, з
глибоким розумінням місця і ролі
місцевих інститутів громадянсько
го суспільства в житі міської грома

ди. В місті не на словах, а на ділі,
сьогодні діє передвиборче гасло
місцевої організації Партії Регіонів
і міського Голови Ю.Г. Вілкула
«Краще збережемо  нове побудує
мо!». Такий підхід безумовно забез
печить наслідування кращих тра
дицій, розвиток та поважне відно
шення до старшого покоління, яке
розбудовувало самоврядування в
місті, його економіку та соціальну
інфраструктуру. Але, на моє пере
конання, в місті назріла більш гли
бока децентралізація, поновлення
розширення повноважень район
них органів місцевого самовряду
вання в управлінні комунальною
власністю, в реформуванні житло
вокомунальної сфери, залучення
їх потенціалу до ефективного фор
мування бюджету на базі існуючо
го досвіду вже за роки незалеж
ності України. Наприклад, коли в
районах формували свій бюджет по
нормативам, які встановлювала
міська Рада, то райрада відповіда
ла і за його виконання на закріп
леній податковій базі. Створюва
лась творча ділова атмосфера. Рай
рада була зацікавлена в перевико
нані планових завдань. Це, на
приклад, в Дзержинському районі,
де я був Головою ради тривалий
час: дозволяло мати рахунки в бан
ках; інтенсивно формувати бізнес
середовище; розвивати та утриму
вати комунальну власність, в тому
числі і за рахунок підприємств
(«Криворіжсталь», «Криворіжбуд»);
створювати робочі місця; отриму
вати додаткові надходження і в ре
зультаті організувати 150 чоловік
комунальної міліції, скоротити на
повнення класів в школах з 30 до
2015 учнів, будувати житло, пере
оснащувати лікарні обладнанням
та інше. Депутати не були прости
ми «кнопкодавами». Районні орга
ни самоврядування, вважаю не по
винні бути закладами по видачі
тільки довідок. Їх можливості і по
тенціал набагато більші. І я переко
наний, що цей потенціал міській
Голова, д.т.н., професор Ю.Г.
Вілкул, який є поборником місце
вого самоврядування і сам є
свідком позитивного досвіду в ми
нулому, та нинішня міська Рада
використають сповна, як для еко
номічного розвитку так і в бюджет
ному процесі. Це об’єктивна не
обхідність. Тому що, на моє переко
нання, місцеве самоврядування 
це основа державності України,
широка демократія міської грома
ди, яка по своїй природі не сприй
має утисків та свавілля.
Дмитро Степанюк
Голова міської Ради Асоціації
«Депутати органів місцевого
самоврядування», Народний
депутат України другого скликан
ня, Голова Дзержинської райради
(19901998 рр.), професор, доктор
філософії в галузі права.
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О былом

МОРЯК ИЗ ЛИДЕРА «МОСКВА»
Есть памятные места славных побед и героической гибели
кораблей русского и советского флота, где отдаются почести.
При подходе на дистанцию 50 к
маяку Констанца, отдаются поче
сти в память об экипаже лидера
«Москва», погибшего на минном
заграждении 26 июня 1941 года
при артиллерийском обстреле
Констанцы. События развивались
так. 25 июня 1941 года Нарком
ВМФ приказал нанести удар по
Констанце боевыми надводными
кораблями.
Планируя операцию, командова
ние флота обстрел Констанцы воз
ложило на ударную группу кораб
лей в составе лидеров «Харьков» и
«Москва». В группу прикрытия
включались крейсер «Ворошилов»,
эсминцы «Сообразительный» и
«Смышленый».
В 20 час. 10 мин. 25 июня удар
ная группа вышла из Севастополя,
а через 2 часа 31 мин. вышла и
группа прикрытия. Переход уда
лось провести скрыто для против
ника. В 4 часа 42 мин. 26 июня с
поставленными параванами лиде
ры подошли к кроме минного поля.
В 5 час., то есть в точно предусмот
ренное планом время, корабли лег
ли на боевой курс и открыли огонь
с дистанции 130 кабельтовых. Им
ответила береговая батарея про
тивника. Несмотря на близкие раз
рывы снарядов, лидеры продолжа
ли выполнять задачу и за 10 мин.
выпустили 350 130 мм снарядов.
Расстояние определял, находив
шийся в то время на вахте, дально
мерщик А.П.Гавеля. При отходе
лидер «Москва» взорвался. Поднял
ся столб огня, воды и дыма до 30 м.
Корабль переломился пополам и
затонул. Многие матросы и коман
диры пали смертью храбрых на
своих боевых постах. Раненый ко
мандир лидера «Москва» А.Б.Тухов
и 69 моряков были схвачены фа
шистами.
Матрос А.П.Гавеля в открытом
море провел более суток, среди пла
вающих трупов и обезумевших лю
дей, после чего был подобран ру
мынским гидросамолетом.
Его мать получила похоронку, к
которой было сказано: «Ваш сын
А.П.Гавеля погиб смертью храб
рых, и тело его предано морю». Уби
тая горем женщина очень тяжело
переживала гибель своего сына, у
которого могила  Черное море.
После плена А.П.Гавеля воевал в
Венгрии, Югославии командиром
минометчиком. Прошел две войны:
с Германией и Японией. Демобили
зовался в 1946 году и вернулся в
Кривой Рог. Грудь героя украшали
орден Славы 3 ст. и медали. У то
варищей, с которыми работал до
призыва в армию в 1937 г. в НИГ
РИ, нашел моральную и матери
альную поддержку. Таким был его
друг Л.М.Соловьянов. Этот добрый
человек помог А.П.Гавеле найти
работу и жилье.
А.П.Гавеля поступил в трест
«Кривбассгеология». По своей нату
ре он был очень способный и та

Юнь років полум’яних

ВОНИ БУЛИ
ПЕРШИМИ
Молоді обличчя.
Їх юні роки перепали
на буремні 20ті.
1. Праворуч Любов Деркач
(1925), секретар сільського моло
діжного осередку.
2. Ілля Заблодський, комсорг
ескадрону (1924).
3. Любов Корогод (1927), перед
весіллям.
4. Іван та Олександра Корогод,
робфаківці (1927).
Всі фотографії друкуються
вперше.

лантливый человек, хороший орга
низатор. В «Кривбассгеологии» на
шел поддержку в лице управляю
щего трестом Н.М.Акименко, гл.
инженера С.И.Жилкинского. Од
нако не нашел поддержки со сторо
ны органов МГБ. Пребывание в
плену было тому причиной. Не
сколько раз вызывали его в эти
органы, не зная, вернется ли об
ратно. Спасал его постоянно
Н.М.Акименко, убеждая начальни
ка городского МГБ, что Гавеля ни
какой не шпион, а честным был
воином, прекрасный специалист,
который много делает полезного
для государства.
В 1957 году А.П.Гавеля окончил
высшие инженерные курсы Криво
рожского горного института с от
личием. С этого момента он, по со
вместительству, преподаватель
института. Читает курс «Разведоч
ное бурение».
В 1963 году назначается управ
ляющим трестом «Кривбассгеоло
гия». Как известно, трест был од
ним из лучших геологоразведыва
тельных предприятий Союза.
В 19731983 г. управляющий
трестом «Укрюжгеология».
В 1980 году был награжден орде
ном Ленина. Ему присвоили звание
заслуженного геолога Украины.
Он был членом экспертной ко
миссии Министерства Геологии
СССР по вопросам сверхглубокого
бурения.
Не стало Александра Пантелей
моновича 4 мая 1991 года. В свое
время он подарил мне книгу «Чер
номорцы в Великой Отечествен
ной войне» с надписью, которая
мне дорога, а книга для многих
представляет уже реликвию.
Плывут корабли мимо маяка
Констанца, салютуют героическим
морякам лидера «Москва».
Никогда не померкнет то, что вы
сделали для потомков.
О.Мочалов

Фото:
1. Обложка книги с автографом
участника событий.
2. Справа А.П.Гавеля. Слева
министр геологии Украины
П.Ф.Шпак, за ним  министр гео
логии Узбекистана Х.Т Тупяга
нов.
3. А.П.Гавеля  начальник Арте
мовской геологоразведыватель
ной экспедиции. Среди делегатов
геологического конгресса. 1962 г.
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Міжрегіональний,
багатоцільовий,
єдиний в Україні
Розвиток професійнотехнічної освіти України зумовив
істотні зміни у структурі закладів освіти. Як
наслідок  призвів до створення закладів нового типу, які
сміливо відходять від стереотипів у підготовці фахівців,
впроваджують педагогічні новації, на практиці
реалізують інноваційні освітні ідеї. Одним з таких
закладів є Міжрегіональний центр професійної
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців,
розташований у Кривому Розі Дніпропетровської області,
промисловому місті, де сконцентровані найбільші
в Україні металургійні, гірничі та гірничо 
збагачувальні підприємства.
Майже тридцять років виповнюється на
вчальному закладу, який зараз має назву –
Міжрегіональний центр професійної пере
підготовки звільнених у запас військовослуж
бовців.
Історія навчального закладу бере поча
ток від утворення в 1979 році в Кривому Розі
технічного училища №13, яке готувало роб
ітників машинобудівних професій для базово
го підприємства турбінного заводу «Восход»
(нині акціонерне товариство «Констар»).
Розташований у мальовничому куточку
Криворіжжя, новий навчальний заклад готу
вав токарів, зварників, налагоджувальників
верстатів з числовим програмним керуван
ням, слюсарів механоскладальних робіт, кон
тролерів ВТК, кранівників для базового
підприємства заводу «Восход»  одного з кра
щих машинобудівних підприємств міста. За
вод виготовляв продукцію для нафтогазової,
енергетичної, металургійної та хімічної про
мисловості. Такому підприємству були вкрай
необхідні робітничі кадри. Зі свого боку, за
вод надавав велику допомогу в матеріально 
технічному забезпеченні, гарантував працев
лаштування, забезпечував пільговим житлом
педагогів.
Добре знав виробництво та сучасні вимоги
до робітничих кадрів перший директор на
вчального закладу Гетманець Геннадій Васи
льович (з 1979 по 1986рр.). Умілий організа
тор, талановитий керівник. Досвід роботи
знадобився Гетманцю Г. В. у подальшій ро
боті – п’ять років він працював радником ди
ректора в металургійному інституті в Нігерії.
Перші майстри виробничого навчання,
викладачі спеціальних дисциплін прийшли з
виробництва – майстри в/н – Желонкін С. В.,
Брайков В. Є., Трач М. Р., Єфименко В. О.,
Балейко Ю. В., Дацко Л. Д., викладачі – Вер
зунов Р. В., Кудрявцев В. В., Лук’янченко Ю.
М., Грунь Л. Л., Щурова А. Т. Вдячна пам’ять
зберегла ім’я майстра виробничого навчання
Желонкіна С. В.,  нині покійного токаря
віртуоза. Його учні працюють на провідних
підприємствах міста, продовжуючи справу
майстра. Одним із перших був і майстер ви
робничого навчання зварників Трач М. Р.,
який віддав рідному навчальному закладу
майже 30 років, навчив сотні юнаків
справжній чоловічій спеціальності (у 2007р.
його учень Пономар Сергій став призером
Всеукраїнського конкурсу фахової майстер
ності, стипендіатом Президента України).
Живим нагадуванням про їхню працю ви
сочіють на подвір’ї навчального закладу трид
цятилітні дерева, які кожен зі співробітників
разом з учнями саджав кожного першого ве
ресня. Першим заступником директора з на
вчальновиробничої роботи був Борисенко Г.
І. – спеціаліст з великим професійним досві
дом, котрий більш ніж 10 років працював
старшим інженером, викладачем електротех
нічних дисциплін у Конго та Іраку. З 1982
року працює заступником директора з на
вчальновиховної роботи Моськін С. І.
У 1984 році ТУ№13 було реорганізовано в
СПТУ № 59. Учні отримали можливість здо
бути не тільки робітничу професію, а й атес
тат про середню освіту. Першим заступником
директора з навчальної роботи була Іващен
ко Л. С. – ініціативна, вимоглива, принципо
ва.

Першими викладачами загальноосвітніх
дисциплін були викладач Расновська А. Е.,
Чаговець Б. М., Лівшиць В. С., Гладир В. Г.
Розширився перелік спеціальностей – мо
делювальник, електрогазозварник, машиніст
кранів, налагоджувальник, електромонтер
тощо.
На початку 90их років в навчальний зак
лад прийшли працювати викладачі Водоп’я
нова Т. К., Пясецький О. І., Співак Н. П.
Другим директором СПТУ №59 став
Літвінов Євген Михайлович (з 1986 по
1989рр.) – молодий, сповнений оптимізму ке
рівник, організатор.
Віддані своїй нелегкій праці люди – найб
ільша цінність кожного колективу. Це і ті, хто
працює в училищі з часу заснування, і ті, хто
навчався в училищі, а потім, здобувши вищу
освіту, повернувся в рідні стіни вже дипломо
ваним спеціалістом.
Колишні випускниці:
Балейко В. В. – старший майстер навчаль
ного закладу;
Фіщенко С. С. – нині старший майстер про
фесій побутового обслуговування;
Рабош О. Й. – старший майстер машинобу
дівних професій.
В 90ті роки час вимагав змін і нового ліде
ра. І такий лідер з’явився. Лідер часу перебу
дови – Балакін Володимир Григорович.
В.Г. Балакін очолив професійнотехнічне
училище. Потрібна була сміливість взяти
відповідальність за стан справ і за майбутнє
навчального закладу.
Новий директор підійшов до справи серй
озно. Під впливом нового лідера змінювалось
«обличчя» навчального закладу, і уже через
рік розпочалися позитивні зміни: збільшив
ся контингент учнів, перелік професій.
У 1994 р. на базі цього закладу було створе
но один з трьох в Україні Центрів професій
ної перепідготовки звільнених у запас
військовослужбовців. Створення центру
здійснювалось відповідно до Міжурядової уго
ди України ФРН постановою Кабінету
Міністрів України №70 від 8 лютого 1994 р.,
що передбачало реалізацію програми про
фесійної перепідготовки і соціальної адап
тації військовослужбовців, які звільнилися з
лав Збройних Сил України та членів їх сімей.
У зв’язку з відкриттям Центру 11 співробі
тників відбули у відрядження до Німеччини.
Вони ознайомилися із зарубіжним досвідом
підготовки та перепідготовки кадрів у
швейній, автомобільній галузі, радіоелект
роніці, комп’ютерних технологіях.
В 1994 році заступником директора з на
вчальнометодичної роботи була призначена
Гладир Валентина Григорівна, яка зосереди
ла свою діяльність на створенні науковоме
тодичного інструментарію інноваційного
типу.
Не стояв на місці і директор навчального
закладу. Вивчивши вітчизняний та євро
пейський досвід професійної перепідготовки,
у 1996 році В.Г. Балакін захистив дисертацію
з проблем перепідготовки як перекваліфі
кації. Йому присвоєно наукову ступінь канди
дата педагогічних наук.
У 1997 році у зв’язку з реорганізацією ме
режі професійнотехнічних навчальних зак
ладів до складу Центру було приєднано ПТУ
№47 побутового профілю.

В колектив прийшли старший майстер
Камінський Б. Ф., майстри виробничого на
вчання Герасимчук Т. М., Єременко Т. В.,
Бруй Н. І., викладачі Притула І. І., Олійник Р.
І., Кодацька С. І.
З експериментальних цехів швейної фаб
рики в Центр прийшли молоді і талановиті
інженери – технологи, конструктори – прак
тики Козирєва Н. В., Ткачова Т. В.
З 2000р. заступником директора з навчаль
новиробничої роботи працює Дацко Л.Д. У
2001 році до Центру було приєднано колишнє
ПТУ №8, яке готувало електрогазозварників,
токарів, кухарів, продавців. Навчальний зак
лад поповнився майстрамивиробничника
ми  Єжеля О. Б., Радіонова Л. О., Сидоренко
І. Г.
До складу навчального закладу увійшов
Центр трудової реабілітації інвалідів, де отри
мують професію діти з вадами фізичного роз
витку. Центр надає їм не тільки якісну ос
віту, а і соціальну перспективу та захист.
В структуру Центру входить філія у смт.
Широке, створена відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки від 14.03.2003 р.
«Про вдосконалення мережі професійнотех
нічних закладів Дніпропетровської області»
шляхом приєднання до Центру професійно
технічного училища № 82 смт. Широке
Дніпропетровської області. Центр є правона
ступником реорганізованого професійнотех
нічного училища № 82 смт. Широке.
Філія надає освітні послуги за такими про
фесіями: трактористмашиніст сільськогос
подарського виробництва (категорія «А», «В»),
слюсар  ремонтник, водій автотранспортних
засобів (категорія «С»), плодоовочевик, кухар,
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування.
Нині Центр має в своєму розпорядженні
навчальний комплекс, до складу якого вхо
дять 6 навчальних корпусів, 1 громадськопо
бутовий корпус, корпус навчальновиробни

чих майстерень, спортивний та актовий
зали. Навчальноматеріальна база Центру
створює оптимальні можливості для органі
зації навчальновиховного процесу.
Центр обладнаний автоматизованими си
стемами навчання, які базуються на викори
станні високотехнологічної комп’ютерної
техніки.
Учні та слухачі мають змогу користувати
ся ресурсами глобальної мережі Інтернет.
Реалізуючи протягом п’яти років державну
програму соціальної адаптації звільнених
військових, навчальний заклад зіткнувся з
протиріччям між змістом професійної освіти
та реальними вимогами ринку праці, сутність
якого полягала і в тому, що різні освітньо
кваліфікаційні рівні підготовки фахівців не
зв’язані між собою наступністю, а де в чому
підміняють одна одну. Тому гостро постала
необхідність інтегрувати різні рівні профес
ійної освіти в єдиний завершений освітній
цикл з чіткою структурою і формою, з онов
леним змістом освіти. У зв’язку з цим виник
ла ідея ступеневої професійної освіти.
Імпульсом для активізації науковопедаго
гічних досліджень з проблеми ступеневої про
фесійної освіти стало створення на базі
Міжрегіонального центру науководослідної
лабораторії з проблем професійної підготов
ки та перепідготовки різних категорій насе
лення, розвитку ступеневої професійної осв
іти та відкриття експериментального педаго
гічного майданчика Інституту педагогіки і
психології професійної освіти АПН України з
проблеми «Реалізація концепції багатоступе
невої освіти як інноваційної освітньої ідеї» (на
уковий консультантдоктор педагогічних
наук, професор, дійсний член АПН України
Н.Г. Ничкало). Та науководослідної лабора
торії з проблеми «Теоретичні та методичні
основи впровадження багатоступеневої осві
ти у навчальновиховний процес закладів
профтехосвіти» (науковий керівник к.п.н.
В.Г. Балакін)
За сприяння активізації науковопедагогі
чних досліджень, у 2000 році Центр здобув
статус експериментального педагогічного
майданчика Міністерства освіти і науки Ук
раїни щодо розробки і впровадження нових
організаційних форм підготовки кваліфікова
них робітників, молодших спеціалістів на ос
нові ступеневого навчання за напрямами
«Інженерна механіка», «Легка промис
ловість», «Харчові технології та інженерія».
У 2001 р. розроблено експериментальні
навчальні плани для підготовки молодших
спеціалістів (за напрямами «Інженерна меха
ніка», «Легка промисловість», «Харчові техно
логії та інженерія».
Протягом 20052006рр. ці спеціальності
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акредитовано за першим акредитаційним
рівнем.
У Центрі проводиться значна робота по
вивченню, узагальненню та впровадженню
інноваційного педагогічного досвіду, видаєть"
ся методичний журнал «Свій шлях».
В навчальному закладі проводиться дослі"
дження в різних галузях професійної педаго"
гіки. Співробітники Центру проводять науко"
во"дослідну роботу в напрямах впроваджен"
ня ступеневої професійної освіти, створення
психологічних умов професійного становлен"
ня особистості учнів. Дослідження публіку"
ються у журналі «Професійно"технічна осві"
та» і збірниках наукових праць.
Відповідно до плану науково"педагогічних
досліджень Інституту педагогіки і психології
професійної освіти та плану роботи науково"
дослідної лабораторії Інституту, в 2003 році
було видано збірник наукових праць «Ступе"
нева професійна освіта: досвід, проблеми,
перспективи».
Діяльність Міжрегіонального центру про"
фесійної перепідготовки звільнених у запас
військовослужбовців спрямована на впровад"
ження ідеї ступеневої професійної освіти. Це
і перспектива, і найближче завдання, яке
ґрунтується на науковому дослідженні про"
блем ступеневої професійної освіти.
Найближча мета колективу " модель ступе"
невої професійної освіти, приваблива і для
молоді, і для держави: адже готуються фахівці
нової генерації, фахівці"практики. Така
організаційна форма сприяє отриманню які"
сного і конкурентоспроможного продукту
професійної освіти значно меншої собівар"
тості та більшої ефективності.
Міжрегіональний центр " це навчальний
заклад, добре відомий в регіоні не тільки свої"
ми новими підходами до професійної освіти,
але й активною діяльністю у сфері культури,
у мистецькому житті..
Центр є організатором Всеукраїнського
дитячо"юнацького фестивалю естрадної пісні
«Співограй», Всеукраїнського чемпіонату з
авіамодельного спорту. Протягом останніх
років Міжрегіональний Центр є незмінним
учасником обласного огляду"конкурсу худож"
ньої самодіяльності «Таланти твої, Україно!».
В Центрі працюють: вокально"інструмен"
тальний ансамбль «Кросворд», школа"студія
модельного бізнесу «М"Центр», театр моди та
перукарського мистецтва, дитячо"юнацький
спортивний клуб тхе"квондо «Кумган»,
спортивний клуб з великого тенісу «Центр» та
інші колективи.
Значна увага приділяється патріотичному
вихованню учнівської та студентської молоді.
На базі Центру створено Спілку ветеранів
Афганістану «Перевал», єдиний у місті район"
ний музей воїнів"інтернаціоналістів, дитячо"
юнацький військово"патріотичний клуб «По"
шук».
Найстаріше училище міста – професійно"
технічне училище №8.
Зазирнувши у минуле, можна з цікавістю
відкрити для себе непересічні події та постаті
людей, які стояли біля джерел становлення
одного із найстаріших училищ міста – про"
фесійно"технічного училища №8 (в минуло"
му ФЗН №28).
ФЗН №28 було створено в грудні 1940 року
на базі Криворізького заводу гірничого маши"
нобудування «Комуніст». Розпочалася війна,
і у серпні 1941 року училище довелося еваку"
ювати до м. Магнітогорська Челябінської об"
ласті, де воно функціонувало до 1944 року.
Евакуйований завод уже наприкінці 1941
року почав видавати продукцію, зорієнтова"
ну на потреби війни, і йому були вкрай
потрібні кваліфіковані робітники. Уже у січні
1942 року прийшло поповнення випускників
з ФЗН №28. Завдяки їх героїчному трудово"
му внеску було здобуто довгоочікувану пере"
могу.
22 лютого 1944 року було звільнено від фа"
шистів наше рідне м.Кривий Ріг. Радісна
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звістка досягла Магнітогорська, і завод «Ко"
муніст», разом з ФЗН №28, повернулися до"
дому. Місто було зруйноване, понівечене, але
нескорене. Необхідно було відбудовувати за"
вод. І тут потрібні були робітничі руки – токарі,
верстатники, сталевари, кабельники, ливар"
ники, слюсарі"складальники. З березня 1944
року заняття у ФЗН №28 поновилися.
Повоєнна відбудова і оновлення держави,
міста не оминули і криворізьку ФЗШ №28.
Так, у 1949 році її було реорганізовано в ремі"
сниче училище №20. Училище, очолюване
Галкіним І.В. (1947"1951рр.), готувало квалі"
фікованих робітників для заводу «Комуніст»,
які пізніше стали майстрами цехів та
дільниць.
Зокрема, Зотов М.З. – заступник начальни"
ка 3"го цеху; Карпенко М.П. – начальник цеху,
Погорєлов М.С. – токар.
А вже у 1952році було здійснено добудову
нового приміщення навчального корпусу і
навчально"виробничих майстерень. Вагомий
внесок зробив тодішній директор училища
Мороз В.П. (1951"1965рр.) разом з підшеф"
ним заводом «Комуніст». У 1960 році учили"
ще було перейменоване в міське професійне
училище №8, а у 1984 році – у середнє про"
фесійно"технічне училище №8.
Результатом кропіткої праці колективу вик"
ладачів (Коваленка В.Ф., Храмової К.М., Глу"
щенко Л. М., майстрів виробничого навчан"
ня – Норова І.П., Блінової Л.Т.) молодь отри"
мала робітничі професії.
В історії навчального закладу особливе
місце належить Норову І.П. (1928"2003рр.).
Сімнадцятилітнім юнаком він вступив на на"
вчання до ФЗН №28 за спеціальністю токар.
Відслуживши у армії, повернувся працювати
на рідний завод «Комуніст». На початку 50"х
років, як передовика виробництва, його на"
правили працювати викладачем токарної
справи. Більше 40 років Іван Пантелійович
навчав учнів професії токаря, працював стар"
шим майстром реорганізованого ПТУ №8.
Якраз такі люди як П. Норов є гордістю і па"
м’яттю навчального закладу, адже справу
його життя продовжують його випускники.
За 50 років існування училище підготува"
ло 6377 висококваліфікованих робітників.
Чимало випускників училища стали нова"
торами виробництва. Є і такі, якими пи"
шається не лише Кривбас, а і вся країна.
Погорєлов М.В. вчився у школі ФЗН № 28.
У роки Великої Вітчизняної він – командир
ескадри, збив 23 фашистські літаки. За бой"
ові заслуги нагороджений двома орденами
Червоного Прапора, орденом Олександра Не"
вського, Вітчизняної війни І ступеня. А за
відмінне виконання бойових завдань йому
було присвоєно звання Героя Радянського
Союзу.
Випускником училища є і Сидоренко А.К.
– кандидат технічних наук, лауреат Ленінсь"
кої премії, удостоєний золотої премії на
Міжнародній виставці гірничих машин.
Пишається училище і Гандрабурою В.І.,
(двічі орденоносцем " Трудового Червоного
Прапора, «Знак Пошани»).
Ще один знаменитий випускник –Бульба
В.О. – сталевар, нагороджений орденом Тру"
дової Слави 3 ст.
У 80"і, 90"і роки директорами училища пра"
цювали Мироненко В.М., Чорний М.Є., Поно"
марчук В.Г., Зайцев І.Є., Уманський А.Г.,
Білецька Л.А.
Вдячна пам’ять зберігає в історії нашого
училища імена передовиків виробництва,
випускників училища: Суханова М.С. – зас"
тупника директора заводу з капітального бу"
дівництва, Кривенка В.Ф. – завідувача відділу
механізації, Решетника М.Й. – заступника
начальника цеху, Іванова В.С. – наладчика,
Балахова Г.О. – слюсаря механоскладальних
робіт, Куєвди В.Д. – заступника начальника
цеху, Фляги В.О. – майстра модельної
дільниці, Білецького В.І. – модельника, Лева"
нідова І.Т. – майстра сталеплавильного цеху.

Багато років віддали рідному училищу Ро"
машкіна М.А., Кравцова З.А." заступники
директора з виховної роботи, Медведєва І.В.,
Серебрякова Т.О. – заступники директора з
навчальної роботи, викладачі, які працюва"
ли в 70"90"і роки: Воєйков І.І., Курінна Г.Г.,
Савушкін С.І., майстри виробничого на"
вчання Єжеля О.Б., Харута Н.О., Сидоренко
І.Г, Климченко А.Г., Бібік Н.В., старші май"
стри Базалій В.М., Кривко О.С., бібліотекар
Міхно Л.О., комендант гуртожитку Лисенко
Л.О., механік майстерень Богданов С.А., дис"
петчер Перемена С.О, секретар Підтоптана
В.П., сурдоперекладач Карабет М.Я.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки
України № 473 від 21.06.2001 р. «Про вдоско"
налення мережі професійно"технічних на"
вчальних закладів Дніпропетровської області»
у 2001 р. відбулася реорганізація професійно"
технічного училища № 8 м. Кривий Ріг, право"
наступником якого став Міжрегіональний
центр професійної перепідготовки звільнених
у запас військовослужбовців, де заступник
директора Білецька Л.А. До складу навчально"
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го закладу увійшов Центр трудової реабілітації
інвалідів, у якому учні з вадами слуху. Здобу"
ваючи вкрай необхідні робітничі професії –
токар, слюсар з ремонту автомобілів, кравець,
кухар – отримали можливість реально зміни"
ти на краще своє життя.
Оптимально організований навчально"
виробничий процес, сучасна матеріально"
технічна база, впровадження новітніх педа"
гогічних технологій, раціонально проведені
виробничі практики сприяють фаховому
зростанню учнів та студентів відділення
харчової промисловості.
У 2009 р. призером обласного конкурсу
професійної майстерності з професії кухар
стала Баранова Надія, здивувавши всіх
своєю майстерністю та креативним підхо"
дом до своєї професії.
Життєві долі колишніх і нинішніх педа"
гогів, учнів, всіх, хто зв’язав свою долю з од"
ним із найстаріших училищ міста, ілюстру"
ють епоху, доносять до нащадків просту істи"
ну: люди праці творять історію рідної землі,
зігрівають її світлом і теплом.
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«Єднання поколінь», №2 2010 р.

Вони наслідують
З давніх – давен людям відомо: дерево життя – це гілочка, на якій ростуть три листочки. Перший листочок – це символ
минулого часу, другий – сучасного, а третій –майбутнього. Все навколишнє – це наслідки минулих днів. В тому, що
відбувається зараз, народжується майбутнє. Жінка – корінь життя, та квітка, яка ніколи не в’яне, а розквітає з плином
літ все ясніше. Міцно тримає жінка свічку життя, затуляючи її тремтливий вогник од подихів вітру, подиху зла.
Сьогодні ми хочемо розповісти про матерів, для яких професія вчитель є не тільки професією для них,
а й для всієї родини – це вчительські династії.

Династія
Фокових
(Криворізький
професійний гірничо4
електромеханічний ліцей)
Людмила Олексіївна Фокова – мати (майстер виробничого
навчання),
Інна Віталіївна Тосенко – донька (заступник директора з на
вчальновиховної роботи)
В Криворізькому професійному гірничоелектромеханічному
ліцеї працює заступником директора з навчальновиховної ро
боти Тосенко Інна Віталіївна. Природа наділила цю жінку висо
кою працездатністю, кипучою енергією. Порядність, високий
професіоналізм, повага до колег, уміння згуртувати колектив,
довести будьяку справу до її логічного завершення – ось далеко
не повний перелік рис, характерних для Інни Віталіївни. А почи
нала вона майстром виробничого навчання в ПТУ № 37. І вже 27
років працює у системі профтехосвіти.
Любов до професії майстра виробничого навчання прищепила
доньці її мати – Фокова Людмила Олексіївна, яка більше 40 років
передає свої знання учням. Це чуйна і лагідна жінка, за плечима
якої недоспані ночі, турбота і любов, сива мудрість.
Плічопліч ці дві жінки працюють в одному навчальному зак
ладі і не уявляють собі іншої життєвої дороги.
Також в системі профтехосвіти майстром виробничого навчан
ня, старшим майстром працював батько Інни Віталіївни – Фоков
Віталій Мефодійович (нині покійний). Не одне покоління висо
кокваліфікованих робітників виховав він, звідки і пішов на зас
лужений відпочинок.

Династія
Більшенків
(Криворізький
професійний ліцей)
Сім’я Більшенків
Розпочиналось все це давно,
коли моя мама була ще малою. Де
рева їй здавались великими, небо
високим, а сонце яскравим і теп
лим. Кружляли птахи серед пухна
стих хмар, далеко за хмарами
відблискували сріблом літаки, а в
безмежжя Всесвіту линули
космічні ракети. Життя вирувало.
І саме тоді мого дідуся, Більшен
ка Миколу Никаноровича, який
працював машиністом тепловозу
на Південному гірничозбагачу
вальному комбінаті, як передовика
виробництва, покликали до дуже
відповідальної справи, туди, де ма
ють бути найкращі, туди, де
мудрість, розсудливість, відпові
дальність  готувати молоду робіт
ничу зміну.
Покликали  і пішов. З радістю, з
наснагою в ПТУ № 27 навчав моло
дих помічників машиніста елект
ровоза. Та навчав так, що запалю
вав хлопчачі душі любов’ю до обра
ної професії, до життя, навчав лю
бити, навчав творити, навчав гідно
нести звання випускника рідного
училища.
А дома ділився думками з любою
дружиною, радився, пишався до
сягнутим. А зранку знову навчати,
виховувати, сіяти добре і вічне. І
хоча навколо вирувала галаслива
юнь, почувався якось самотньо. І
зрозумів  йому поряд не вистачає

любої дружини. І ось тоді до систе
ми профтехосвіти прийшла і моя
бабуся Людмила Яківна Більшенко.
Спочатку в ПТУ№ 31, далі  ПТУ №
66. І вже разом, удвох і ростили своїх
діточок, і навчали та виховували
молоду робочу зміну.
І навчали так, що могли пишати
ся своїми учнями, які вже багато
років працюють на підприємствах
міста, деякі вже пішли на заслуже
ний відпочинок.
Мій дідусь, Микола Никаноро
вич, за роки роботи в ПТУ № 27 та
ПТУ № 46 і по сьогодення не втра
тив зв’язку із своїми вихованцями.
Як приклад, Комарчук Олександр
Адамович прийшов до ПТУ № 27
хлопчиськом, відслужив чотири
роки на флоті, повернувся до учбо
вої парти, проживав у гуртожитку,
навчався. Далі  робота на Півден
ному гірничо  збагачувальному
комбінаті, де отримав житло, пова
гу. І вже його син Андрій, закінчив
ши ПТУ № 46, працює на тому ж
підприємстві машиністом електро
воза. А його батько, разом із моїм
дідусем, а своїм майстром  учите
лем (зараз обидва уже на пенсії)
відпочивають та рибалять разом,
згадуючи роки навчання, роки
змужніння, роки, які вчили жити,
працювати, зростати.
А моя люба бабуся Людмила Як
івна і зараз, маючи вже величез
ну когорту успішних випуск

ників, спеціалістів, навчає юнь
професії. Працює в Криворізько
му професійному ліцеї так, що її
учні займають призові місця на
конкурсах фахової майстерності.
Без її участі не проходить ні один
захід в ліцеї, мою бабусю шану
ють у колективі, її люблять учні,
і, взагалі, для мене  вона найчу
довіша бабуся у світі.
І ось уже 15 років моя матуся на
вчає, виховує молоде покоління.
Навчає чути пісню, навчає любити

слово, навчає бачити гармонію на
вколишнього світу.
А зараз, коли вона працює зас
тупником директора з виховної ро
боти, мама не лише навчає, а ще й
виховує, у кожне маленьке серце
вкладає шматочок свого, щоб у
душі кожного учня лунали відгуки
її небайдужої, її творчої, її промени
стої долі.
І так покоління за поколінням ,
день за днем, мить і знову мить.
І ось тепер я, Перепелиця Марія

навчаюсь в Криворізькому профес
ійному гірничо  металургійному
ліцеї за фахом «Електромонтер з
ремонту та обслуговування елект
роустаткування».
Мені здається, крила моєї долі
вже летять туди, де мої дідусь і ба
буся, де моя мила матінка, де до
питливі очі юного покоління, де
гартується сталь, де молодь врос
тає душею в обрану професію, де
шана, де майбутнє, де любов, де
надія.
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приклад батьків
Династія Сурніних
(Криворізький професійний
будівельний ліцей)
Сурніна Людмила Ігорівна,ма
ти (викладач спецдисциплін)
Литвин Наталя В’ячеславівна
донька (майстер виробничого на
вчання)
За вікном вересень. Приємний
осінній вітерець шелестить у різно
барвному листі, ніби прощаючись
з теплим літом. Ось безтурботно і
пустотливо кружляє в повітрі ще
зовсім зелений листочок акації.
Чимось він нагадує маленьку
дівчинку, яка весело вистрибує з
величезним портфелем у руці і
чимдуж мчить до школи, милую
чись різнобарв’ям осені.
Погляд дівчинки світиться раді
стю. І тільки біля дверей школи в
очах у маленької школярки з’яв
ляється смуток і непорозуміння.
Чому подруг до школи приводять за
руки їх матері, а вона завжди біжить
сама? Чому її матуся встигає про
вести тільки за поріг рідної домівки,
а потім швидко йде в інший від шко
ли бік? І тільки через деякий час
дівчинка зрозуміє: її мама, Бублик
Євгенія Андріївна, не може поступа
ти інакше. Адже вона протягом 40
років віддавала себе не тільки своїм
рідним, а й чужим дітям.
Спочатку звичайна сільська
школа, де Євгенія Андріївна викла
дала російську мову та літературу,
та обіймала посаду завуча, потім, з
1966 року – Криворізьке професій
нотехнічне училище № 32.
Більше 20 років віддала вона
профтехосвіті. Можна тільки диву
ватися, звідки у тій маленькій,
тендітній жінці стільки невтрим
ної енергії, мудрості, душевної теп

лоти та сущої материнської любові
до учнів. Не одне покоління юних
робітників виховала та навчила
Євгенія Андріївна. І про це досі па
м’ятають її вдячні учні.
Тихотихо шелестить листям зо
лота осінь. Один за одним падають
на землю різнокольорові листочки,
віртуозно кружляють у повітрі. І
такої ж осені, 1го вересня 1982
року, на святкову лінійку в рідне
училище Євгенія Андріївна прий
шла не сама, а зі своєю донькою,
яка вже багато років назад, після
школи, бігала до матусі на роботу,
щоб походити по великих училищ
них кабінетах, помалювати на
дошці свої дитячі малюнки. А вечо
рами вона разом з мамою з цікаві
стю переглядала учнівські зошити
і невпевнено виводила перші в
своєму житті оцінки. А тепер Люд
мила Ігорівна Сурніна, випускни
ця Комунарського гірничомета
лургійного інституту, молодий пе
дагог  викладач спецдисциплін.
Як хотілось їй бути схожою на
свою матусю. Бути такою ж розум
ною, мудрою, світлою. Хотілося,
щоб і про неї говорили так, як про
її неньку, щоб учні зустрічали та
кою ж доброю посмішкою, а бать
ки – з надією.
А листя все кружляє і кружляє і,
падаючи на землю, складають не
повторний орнамент. І роки пли
вуть, і чим довший життєвий
шлях, тим швидше вони проліта
ють. Але життя вимірюється не
прожитими роками, а тим, що зро
била людина, який слід вона зали
шила на землі.

Людмила Ігорівна взяла обов’я
зок – зберегти і продовжити шлях
своєї матері, наставника, вчителя.
Вже майже 30 років минуло з
того 1 вересня. День у день, з року
в рік перед очима молодого педаго
га проходили десятки дитячих
доль, вдивлялися в неї сотні допит
ливих оченят.
І з кожним роком в цих оченятах
було все більше поваги та любові до
вчительки.
Тепер матуся могла б не тільки
порадіти за успіх своєї доньки, а й
бути гордою за її досягнення. Адже
Сурніна Л.І. – викладачметодист
вищої категорії. За довголітню та
сумлінну працю, вагомий внесок у
справу професійної підготовки
учнів, впровадження інноваційних
методів навчання нагороджена

грамотою Криворізького ММЦ ПТО
та Міністерства освіти і науки Ук
раїни, а за розробку Державних
стандартів ПТО удостоєна звання
«Відмінник освіти України». Але
найбільше її досягнення – її випус
кники, які успішно працюють чи
не на всіх підприємствах рідного
міста та далеко за його межами.
І вже зовсім недивно, що 1 ве
ресня 2000 року з Людмилою Іго
рівною на святі знань стояла вже
її донька Литвин Наталя В’ячес
лавівна, яка, як дві краплі води,
схожа на свою матусю, але зовсім
юна і чарівна. Ще будучи студен
ткою Донецького держаного уні
верситету, вона прийшла працю
вати майстром виробничого на
вчання. Досі вони працюють ра
зом в одній групі: мати – досвідче

ний викладач, класний керівник,
і донька – молодий, але вже квал
іфікований майстер виробничого
навчання.
Але осінь ще не закінчила свій
дивовижний танок. І є надія, що ди
настії педагогів продовжаться.
Адже син Людмили Ігорівни на
вчається в КТУ, молодша донька
Марина закінчила Криворізький
гірничо  електромеханічний техн
ікум і теж мріє продовжити навчан
ня. І можливо, через декілька років
естафету поколінь приймуть і ці
діти.
Осінній вересневий ранок. Сон
це заглядає у всі куточки. Його про
мені виграють різнокольоровими
веселками в крапельках роси, ков
зають по верхівках дерев і відліта
ють в синю далечінь…

Ми пишаємось своїми випускниками
Найбільшою гордістю та неоціненним скарбом навчального закладу є його викладачі – талановиті, високопрофесійні фахівці,
щедрі й багаті душею, які невтомною працею створюють сприятливі умови для реалізації учнями своїх творчих здібностей.
Шуляк Раїса Іванівна
Викладач товарознавства Шуляк Раїса
Іванівна  одна з найавторитетніших педа
гогів Криворізького центра професійної ос
віти робітничих кадрів торгівлі та ресторан
ного сервісу. Всі, хто працював з цією
жінкою, захоплюються її оптимізмом, твор
чим горінням, вмінням долати труднощі.
Можна з впевненістю сказати, що такі вчи
телі зустрічаються раз на все життя, зали
шаючи помітний слід у душі учня. Не вчи
телі обирають нас — ми обираємо їх за мо
ральними, розумовими, духовними якостя
ми. Обираємо за невловимою, ледь відчут
ною силою тяжіння.
Відкривши для себе Вчителя, прагнемо
«дорости», дотягнутись до нього, хочеться
бути схожою на людину, яка завоювала ча
стину серця. Уроки Раїси Іванівни — це свя
то. Її можна слухати годинами, з нею при
ємно спілкуватись. В ній відчуваєш одно
думницю, помічника, порадницю, друга.
Прозорливість і чуйність цієї жінки не зали
шають без уваги жодного обдарування. І це
не просто слова. Завдяки безкорисливій
турботі, увазі продовжують навчатись, пра
цюють колишні учні.
Нелегким був життєвий шлях Раїси Іван
івни. Народилась у Кривому Розі. Вихован
ка криворізької середньої школи №33. По
закінченні якої пішла здобувати професій
ну освіту до криворізького професійнотех
нічного училища №62 (нині – КЦПОРКТРС).
5 років працювала продавцем в ОРС ЦГО
Ку. Та відчуваючи потребу допомагати от
римувати професійну освіту та виховувати
учнів, у 1972 році прийшла працювати до
рідного училища майстром виробничого на
вчання. Нестримне бажання самовдоско

налюватись і розвиватись підштовхнуло до
вступу до Криворізького філіалу Донецько
го інституту Радянської торгівлі. Можливо,
тому, що відчула в собі зростання педагога,
бажання бути у вирі подій, творити, перей
шла на посаду викладача спецдисциплін.
Чотири роки працювала на посаді заступ
ника директора з навчальновиховної робо
ти, а з 2000 року—викладачем товарознав
ства. Була обрана головою циклової комісії.
Яку б посаду не обіймала, завжди з винят
ковою старанністю виконувала покладені
на неї обов’язки.
Любов і прихильність Раїса Іванівна здобу
вала вмінням триматися в ногу з епохою,
відкривати очі на правду, висвітлювати жит
тя лише з притаманною прозорливістю... Ті
38 років, що вона працювала на ниві педаго
гіки, неможливо вмістити на декількох арку
шах. Її скромність заслуговує повагу. Ніколи
в житті вона не користувалась ім’ям, автори
тетом для поліпшення добробуту своєї роди
ни. Вона любить осінь, поезію, життя взагалі,
з усіма його недоліками і перевагами. Всі
зустрічі, уроки, домашні справи планує заз
далегідь. Такій пунктуальності, точності, ко
ректності можна тільки дивуватися. Кожна
розмова з нею залишається в серці і в дум
ках. Вдячність не береться нізвідки і не зни
кає безслідно. Вона передається з поколін
ня в покоління. Так вдячні безліч учнів Раїсі
Іванівні за її турботу, тепло, любов, що вона
віддала їм.
І хоча цього року Раїса Іванівна пішла на
заслужений відпочинок, хочеться, щоб про
таких людей, як вона, знали інші. Щоб саме
про них писали газети, говорили на радіо,
показували по телебаченню. Нам є ким пи
шатись. Раїса Іванівна  наша честь і
гордість.

Шолох Олена Олексіївна
На сцені знов талановита особистість, но
ватор  Шолох Олена Олексіївна  випускни
ця криворізького професійнотехнічного
училища №62,переможець обласного кон
курсу «Кращий за професією», нагороджена
знаком УК ВЛКСМ «Майстер – золоті руки».
Шолох Олена Олексіївна працює в
КЦПОРКТРС з серпня 2003 року майстром
виробничого навчання. Має високий про
фесійний рівень. Постійно працює над удос
коналенням форм і методів навчання. Уро
ки виробничого навчання відрізняються
чіткою організацією учнівського колективу,
атмосферою творчості, високої вимогли
вості до учнів.
Як старший майстер торговельного цик
лу, проводить роботу по підвищенню фахо
вого рівня майстрів, по вивченню і впровад
женню досвіду кращих професіоналів.
Високий авторитет як викладача, як
спеціаліста з професії «Продавець», чуйної,
доброї людини, підтримується не тільки се
ред учнів, але й серед колегвикладачів та
майстрів виробничого навчання центру.

Уманець Віталій Вікторович
Уманець Віталій Вікторович ще з самого
дитинства мав хист до кулінарних хитрощів
: першим його шедевром був торт «Зебра»,
приготовлений мамі на 8 березня у 6 класі. З
того часу хлопчина і став задумуватися над
тим, як розвинути в собі талант кулінара
глибше, досконало. Батьки порадили всту
пити до Криворізького центру професійної
освіти робітничих кадрів торгівлі та ресто
ранного сервісу ( колишнє ПТУ № 62 ). Всту
пив до нас Віталій у 2003 році. Навчався в

групі КДК 1183 за професією кухарконди
тер. Юнак розумів і відчував, що на цьому не
зупинитися його таланту. Закінчивши
центр, вступив у 2006 році до комерційного
технікуму. Віталій Вікторович на сьо
годнішній день міцно став на ноги. У 2008
відкрив свою справу. На даний час орендує
їдальню в пансіонаті в с. Арбатська Стрілка,
що на Херсонщині. Колишній учень, випус
кник став гордістю та окрасою своєї родини,
школи, нашого міста.

Новохатько Валерій Юрійович
Свій талант дарує людям і сьогодні вже
досвідчений шефкухар Новохатько Валерій
Юрійович, який закінчив наш центр за
спеціальністю кухар – кондитер. Професійний
творчий колектив училища перетворив учня
на майстерного кулінара, розкрив справжній
талант юнака. Після закінчення навчання
вступив до технікуму, де навчався до 2005
року. Працював кухарем у ресторані «Неп
ман» ( м. Кривий Ріг), потім переведений для
подальшого стажування в ресторані «Неп
ман» в м. Київ. Валерій  справжній кухар.
Легко спілкується з колегами, клієнтами.
Дуже відповідальний, працелюбний, чесний.
Від роботи отримує задоволення. Постійно
освоює найновітніші технології. Та не зупи
няється на досягнутому. Вступив до універ
ситету ДонДУЄГ ім.ТуганБарановського на
заочну форму навчання . На даний час пра
цює в м. Алушта (АР Крим) в готелі
«Portomore» старшим шефкухарем.
Наш навчальний заклад пишається свої
ми випускниками, багато з яких стали май
страми своєї справи, справжніми асами, яс
кравими особистостями, чиї досягнення
відомі далеко за межами нашого міста
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Міцніше за кермо
Криворізький автотранспортний технікум КТУ – єдиний державний вищий
навчальний заклад освіти І рівня акредитації у Криворізькому промисловому
регіоні , що готує фахівців автотранспортного профілю

Криворізький автотранспортний технікум є структурним підрозділом
Криворізького технічного університету і державним вищим закладом
освіти першого рівня акредитації, підпорядкованим Міністерству осві#
ти і науки України.
Історія навчального закладу починається з того часу, коли, згідно з
розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 3 листопада 1962
року №1858#р, на Криворіжжі було організовано технікум автомобіль#
ного транспорту. У 2004 р. був проведений комплекс організаційних за#
ходів щодо створення структурного підрозділу Криворізького автотран#
спортного технікуму Криворізького технічного університету.
КАТТ КТУ має власну ґрунтовну систему підготовки молодших спец#
іалістів. За роки існування в технікумі підготовлено близько 11 тисяч
фахівців автомобільного профілю для базових автотранспортних
підприємств Криворіжжя та регіонів України.
Сьогодні освіту в технікумі отримують майже 1100 студентів . Підго#
товка кадрів для потреб автотранспортних підприємств Криворізького
залізорудного басейну є пріоритетною.
На денному та заочному відділеннях студенти мають змогу навчати#
ся за спеціальностями:
# Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;
# Організація перевезень і управління на автотранспорті;
# Організація та регулювання дорожнього руху;
# Експлуатація та ремонт підйомно#транспортних, будівельних і до#
рожніх машин та обладнання;
# Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажуваль#
них робіт;
# Економіка підприємства;
# Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і трак#
торів (з 2011р.).
З 2006 року колектив очолює В.В.Ду#
бінецький .Чотири роки – новітній пе#
ріод в історії навчального закладу,
впродовж якого відбулися значні зру#
шення у напрямі формування нового
освітньо#виховного середовища для
перебудови навчально#виховного про#
цесу за сучасними вимогами та
зміцнення матеріально#технічної бази.
Навчально#методична діяльність
спрямовується на вдосконалення форм
і методів викладання за традиційною
системою навчання, створення якісно
нового інформаційного та навчально#
го методичного забезпечення для впро#
вадження інноваційних технологій
навчання: розроблені електронні навчальні комплекси дисциплін відпо#
відно до складових галузевих Стандартів, успішно апробований захист
курсових і дипломних проектів іноземними мовами, розроблені методи#
ки організації творчих звітів з виробничого навчання, активізовано нау#
ково#дослідницьку діяльність учасників навчально#виховного процесу
В технікумі функціонують 4 відділення. Навчальний процес веде 75
викладачів, які входять до складу 10 циклових комісій. Серед викладачів
43 або 57% мають вищу категорію.
Провідною спеціальністю, за якою ведеться підготовка молодших
спеціалістів, є «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». Підго#
товка фахівців з даної спеціальності в технікумі проводиться на спеціа#
лізованому відділенні обслуговування і ремонту автомобілів і двигунів
та цикловою комісією з аналогічною назвою.
Більшість підприємств міста потребує фахівців з спеціальності «Об#
слуговування та ремонт автомобілів і двигунів». В першу чергу це викли#
кано використанням на гірничовидобувних та гірничозбагачувальних
підприємствах сучасних кар’єрних автомобілів. Також значно зріс парк
сучасних легкових автомобілів. І для їх обслуговування необхідні висо#
кокваліфіковані фахівці з технічного обслуговування і ремонту авто#
мобілів.
Одним з пріоритетних завдань у підготовці конкурентноспроможних
фахівців є підвищення якості практичного навчання. З цією метою і про#
водяться у навчальному закладі , крім практик у майстернях і на вироб#
ництві, професійні конкурси, звітні конференції за підсумками техно#
логічної практики , заняття#екскурсії на підприємствах.
Тисячі випускників гордяться рідним технікумом. З любов’ю і пова#
гою до педагогічного колективу згадують спочатку свої самостійні кро#
ки у навчальному закладі: Свято золотої осені, День фізкультурника,
огляд художньої самодіяльності, походи до міського театру. Потім участь
в олімпіадах, у предметних тижнях дисциплін, проходження практик,
захист курсового і дипломного проектів… Та все ж, вперше відчув себе
автомобілістом в урочистій залі навчального закладу під час святкуван#
ня Дня автомобіліста. Разом з викладачами та однокурсниками. Ось і
цієї теплої осені провідна випускна предметно#циклова комісія техніку#
му – ПЦК обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів # піклува#
лась про посвяту в автомобілісти нового покоління. Наших першокурс#
ників, щоб передати їм свої знання, уміння та досвід для впевненої ходи
професійним шляхом.

Престиж професії

«Єднання поколінь», №2 2010 р.

15

тримайся, автомобілісте

29 жовтня Криворізький автотехнікум
відсвяткував День автомобіліста і дорожника!
Майже півстоліття Криворізький автотранспортний технікум проводить підготовку
висококваліфікованих спеціалістів середньої ланки у галузі автомобільного транспорту.
Сьогодні технікум посідає гідне місце серед вищих на
вчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації України. Розвива
ючись і рухаючись вперед, заклад продовжує змінюватися.
Серед пріоритетних завдань розвитку технікуму – забезпе
чення відповідності рівня якості професійної освіти євро
пейським вимогам та світовим стандартам; оптимальне за
доволення потреб регіонального ринку праці.
Протягом тривалих років роботи навчального закладу,
якість підготовки випускників з різних спеціальностей за
лишалася незмінно високою.
У Криворізькому автотранспортному технікумі, не дивля
чись на всі зміни зсередини та ззовні, від самого початку
його існування, склалась добра традиція: не лише готувати
висококваліфікованих спеціалістів, а й сприяти вихованню
в них чесності, гідності, справедливості, любові до професії.
Звичайно ж, значне місце в вирішенні цього, такого склад
ного, але благородного завдання, займає виховна робота, що
проводиться в технікумі. Значне місце у вихованні особис
тості займають виховні години, що проводяться для сту
дентів кожної академічної групи. Але, крім цього, вже стало
традиційним святкування в стінах технікуму загальнодер
жавних та професійних свят. Всі члени педагогічного колек
тиву разом зі своїми студентами розробляють сценарії про
ведення свят, готують святкові концертні програми, що май
орять талантами студентів технікуму.
Традиційно, щороку, в останню п’ятницю жовтня, весь
технікум урочисто святкує професійне свято своїх випуск

ників та співробітників – День автомобіліста та дорожника.
Не винятком був і 2010 рік.
29 жовтня всі студенти та співробітники технікуму зібра
лися в актовому залі навчального закладу на святковий кон
церт. Пролунали фанфари… Настала тиша… І зазвучали
привітні голоси ведучих…
Розповідь йшла про історію технікуму, про кращих випус
кників, про сьогоднішніх студентів. Весела, яскрава і, одно
часно, дуже душевна атмосфера заполонила залу.
На святі були присутні всі без винятку члени трудового
колективу, ті хто засівають добре, вічне та корисне в душі
студентів. Та особливу увагу хотілося б приділити тим, хто
бере безпосередню участь у професійному становленні сту
дентів технікуму – викладачамавтомобілістам.
Це: Директор технікуму  Дубінецький Володимир Воло
димирович; голова предметноциклової комісії «Організація
та ремонт автомобілів та двигунів» – Ратомська Зоя Семені
вна; викладачі спеціальних дисциплін  Боришполь Василь
Михайлович, Великий Михайло Михайлович, Васильєв
Юрій Іванович, Романець Анатолій Іванович, Степанчук
Олександр Павлович, Тараненко Юрій Маркович, Кудрін
Сергій Семенович, Мельничук Володимир Іванович, Губсь
кий Юрій Михайлович, Ліхенко Володимир Михайлович.
Ці люди все своє життя присвятили вихованню та навчан
ню студентів – автомобілістів. Їх професіоналізм, завзятість
та відданість справі є гідним прикладом для молоді. Їх сила
ми та стараннями було виховано не одне покоління профес

іоналів автосправи, що зайняли гідне місце у лавах праців
ників автотранспортної галузі міста та регіону.
Доцільно було б зазначити, що немало їх вихованців після
закінчення технікуму повернулися у стіни рідного навчаль
ного закладу, але вже у якості викладачів спеціальних дис
циплін, щоб гідно продовжувати справу своїх наставників
та спрямовувати свої зусилля на розвиток своєї almamater.
Це Будило Микола Іванович, Сіманович Ольга Георгіївна,
Великодний Денис Олександрович, Захарченко Михайло
Борисович, Шеремет Андрій Вікторович, Васильєв Станіс
лав Юрійович, Кравченко Владислав Олександрович.
Важко було б уявити існування нашого технікуму без людей,
які присвятили себе роботі в автошколі, що діє при навчально
му закладі.. Всім відомо, що в нашому технікумі працюють най
кращі в місті майстри з керування автомобілем: це Москалець
Володимир Анатолійович, Сьомін Микола Павлович, Одноус
Яків Григорович, Пащенко Володимир Іванович, Тихонов Ана
толій Миколайович, Іценко Анатолій Павлович, Іценко Павло
Анатолійович, Ткаченко Валерій Олександрович, Платонов
Сергій Васильович, Богуш Василь Іванович.
О’Генрі якось сказав: “Справа не в дорозі, яку ми обирає
мо, а в тому, що всередині нас примушує обирати цю доро
гу”. І ми, всі викладачі, співробітники та студенти Кривор
ізького автотранспортного технікуму Криворізького техні
чного університету, твердо переконані, що за покликом сер
ця присвятили себе такій нелегкій, але почесній професії –
професії АВТОМОБІЛІСТА!

Тиждень автомобілістів: досвід поколінь  якість підготовки фахівців!
У цьому переконалися студенти і педагогічні працівники технікуму,
котрі взяли активну участь в організації та проведенні професійних
конкурсів, змагань, навчальних та виховних заходів в рамках
предметного тижня предметноциклової комісії обслуговування
та ремонту автомобілів і двигунів, що відбувся 2530 жовтня 2010року.
Програма була надзвичайно насиченою,
адже досвідчені педагоги поставили головни
ми завданнями – поглиблення знань з проф
ільних дисциплін та виявлення і розвиток
творчої активності й зацікавленості студентів.
Напередодні Дня автомобіліста і дорожника
викладачі А.В.Шеремет, М.І.Агапоненко, О.П
.Степанчук підготували і провели серед сту
дентів трьох навчальних груп 3го курсу спец
іальності ОРА конкурс «Кращий слюсар». Пе
реможцями конкурсу і за знанням теоретич
них основ дисципліни «Технічна експлуатація
автомобілів» , і за виконанням практичних
операцій , як то регулювання теплового зазо
ру у газорозподільному механізмі, стали сту
денти навчальної групи ОРА083 Антон Том
’як , Тимофій Павлов, Роман Кражан. Підтрим
ку старшим товаришам надали студенти дру
гого курсу – підготували транспарантивітан
ня і тематичні газети : «Історія розвитку авто
і тракторобудування», «Автомобільні заводи
України та Європи», «Конструктори авто» , а
також кросворди, чайнворди, завданняголо
воломки, які і демонстрували у фойє двох на
вчальних корпусів. Піднесеного настрою, гор
дості за обрану професію цього передсвятко
вого тижня надавали і відеофільми «Моя спец
іальність – ОРА», «Новини з технологічної прак
тики2010», зняті у виробничих умовах учас
никами навчального процесу та представлені
широкому загалу на мультимедійному екрані.

Педагоги ж відмітили двосторонній виховний
вплив такої творчої взаємодії – другокурсни
ки отримали мотивацію і візуальне знайом
ство з виробничими умовами для проходжен
ня практики, а студентипрактиканти – виз
нання і захоплення автомобілістівпочатківців
їхніми вміннями та навичками, відзначеними
грамотами керівників підрозділів авто
підприємств.
26 жовтня ідея єднання поколінь була го
ловною в технікумі  всі чекали на зустріч з
випускниками 60х, 70х, 80х років. Безліч
запитань : «Звідки приїдуть?», «На яких поса
дах працюють?», « У чому труднощі перших
кроків на виробництві?» «Як склалась кар’є
ра випускників?», «Чи не змінили вони обра
ний фах?» . Цього дня студенти всіх спеціаль
ностей в очікуванні і , нарешті, до актової
зали навчального закладу ввійшли Спеціал
істи, які розбудовують промисловий Кривбас,
якими пишаються викладачі не один десяток
років. Очолив урочисту ходу цієї групи під
оплески присутніх викладач з більш як 40
річним досвідом педагогічної роботи, їх клас
ний керівник, а потім і завідуючий відділен
ням, А.І. Романець. Саме Анатолій Іванович
був ініціатором і ведучим зустрічі з випускни
ками автотранспортного технікуму. Він, як
мудрий наставник, представив кожного з
них : випускника групи ЕА611\7 Рибкіна
Ю.М, який працював головним інженером

автобази №20, директором автобази №15
м.Кривого Рогу; випускників групи ЕА632\8
Івінського А.М. ліквідатора аварії на ЧАЕС ,
Твердохліба В.С., який обіймав керівні поса
ди на Криворізькому залізорудному комбінаті
та Суховського Е.В. – керівника конструк
торського відділу КМК; а також Плетнера
В.О., випускника групи ЕА661\10, колиш
нього начальника відділу ДАЇ Криворізького
району; Остапенка О.М., випускника групи
ТОРА771\10, нині завідуючого відділом ад
вокатури Софіївського району Дніпропет
ровської області; Дашка О.Б., випускника
групи ТОРА831\10 , воїнаінтернаціоналі
ста, нині начальника паспортного відділу
Довгинцівського РВВС.
Шановні гості поділилися з присутніми
студентськими спогадами, роздумами про
розвиток транспортної галузі та подякува
ли своїх Вчителів за навчання і батьківське
ставлення. Випускники зберегли пам’ять про
першого директора автотранспортного тех
нікуму І.К.Вязовського, заступника директо
ра з навчальновиховної роботи О.Г.Федіна,
викладачів В.В.Обремського, О.П.Гладкого –
тих автомобілістів, які стояли у витоків педа
гогічного колективу технікуму. Слова подя
ки пролунали на адресу педагогівветеранів
– Губи В.П., Боришполя В.М, Романця А.І.,
Дикого В.П., Тараненка Ю.М., Косоговського
А.Я. Студенти – першокурсники привітали
колишніх студентів яскравими концертними
виступами. Заключним акордом, подарунком
прозвучала у виконанні А.І.Романця леген
дарна в технікумі «Смуглянка». Для студентів
14 курсів ця подія стала Виховною годиною,
що запам’ятається на все життя.

Наступного дня викладач М.І Агапоненко
провів зі студентами третього курсу заняття
екскурсію на станції технічного обслуговуван
ня автомобілів. Навчальної мети  ознайомлен
ня з сучасними засобами та культурою вироб
ництва, було досягнуто: майбутні технікиме
ханіки зацікавлено спілкувались з майстра
мивиробничниками щодо технології вико
нання робіт, нового обладнання та інструмен
ту, дивувались ергономічності планування ро
бочих зон , а дехто , навіть, встиг виконати
ескізи для майбутнього курсового проекту.
До щорічного практичного конкурсу про
фесійного водіння автомобіля допускаються
студенти 4го курсу , які вже пройшли тех
нологічну практику на виробництві і мають
посвідчення водія категорій А,В,С. Урочисте
відкриття відбулося на подвір’ї, яке у 2010
році було оновлене дорожніми знаками та
розміткою. Студентів привітали заступники
директора С.С.Кудрін та В.І.Мельничук . Кон
курсанти, майстри виробничого навчання
В.А.Москалець, Я.Г.Одноус, А.П.Іценко,
В.І.Пащенко, С.В.Платонов, П.А.Іценко та
прискіпливе журі у складі представників ДАІ
м. Кривого Рогу капітана міліції, старшого
інспектора групи профілактичної роботи
В.М. Кісліченка, капітана міліції, інспектора
групи профілактичної роботи А.В. Юраша і
викладачів В.М.Лихенка, М.М.Великого,
В.М.Боришполя вирушили до стартових по
зицій . Високий рівень засвоєння навичок
керування автотранспортними засобами
категорій «А», «В», «С» дозволив за конкурсним
відбором посісти перші місця відповідно сту
дентам _ Васильцю Миколі, Томченку Олегу,
Трофуші Сергію.
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Коротко про різне
Презентація

ІСТОРИЧНИЙ
ПОШУК
«ЄДНАННЯ
ПОКОЛІНЬ»
У Ваших руках, шановні наші читачі,
другий номер газети «Єднання поколінь».
Засновники та редакційна колегія сподіваються,
що він знайде своїх прихильників, дописувачів та
друзів. Газета розрахована на всі верстви населення
і буде сприяти єднанню поколінь. Без історичних
знань, своїх родоводів, повчальних фактів з минуло%
го важко планувати майбутнє. В житті нашого наро%
ду були й яскраві, й трагічні події. Про це слід знати.
На сторінках газети «Єднання поколінь» ми будемо
подавати історичну інформацію, повертати із небут%
тя імена земляків та співвітчизників. Світова спільно%
та незабаром відзначатиме 75%у річницю початку на%
ціонально%революційної війни в Іспанії (1936%1939),
в якій брали участь шість криворіжців; 100%річчя з
початку 1%ї Світової війни (1914%1918), тисячі кри%
воріжців воювали на її фронтах; 200%річчя Вітчизня%
ної війни 1812 року, доведеться дослідити участь на%
ших земляків у ній.
Словом, простір для пошуку необмежений. У наших
планах організувати передплату на газету «Єднання
поколінь». Все ще попереду…
Редколегія
РЕКЛАМА

Пам’яті товариша

РІК СКОРБОТИ
Минає рік, як пішла у вічність дорога і близь%
ка людина – Семенко Ніна Костянтинівна.
Де знайти слова, щоб передати тугу та сму%
ток? У наших серцях та пам’яті вона назавж%
ди залишиться чуйною, життєрадісною
жінкою, люблячою дружиною, мамою і бабу%
сею, вірною подругою. Була взірцем у всьому.
Мудра, вродлива,освічена, Ніна володіла нео%
ціненною здатністю бути потрібною людям.
Багато років працювала директором школи. Її
відрізняли компетентність та відповідальність, порядність та доброта. До
останніх днів свого життя вона спілкувалася зі своїми колегами та учнями.
Вчитель від Господа була неперевершеним знавцем української мови
і літератури. Завдяки їй ми закохалися в поезію Тараса Шевченка, Лесі
Українки, Володимира Сосюри. А ще Ніна Костянтинівна шанувала
театр і кіно, вболівала за улюблені футбольні команди, цікавилася пол%
ітикою, займала активну громадську позицію.
Верховодила у нашому дружньому колі. З притаманним їй почут%
тям іронії та гумору прибирала невеличкі непорозуміння, допомагала
подолати якісь негаразди.
Дуже шкода, що ми ніколи більше не почуємо її бадьорого «Дівчатки!!...»
Висловлюємо щирі співчуття родині покійної та поділяємо гіркий
біль тяжкої втрати.
Подруги.
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Творчій успіх земляка

В ОЛЕКСІЯ
СТАРИКОВА –
«СРІБНЕ ПЕРО
РУСІ»
Криворізький дитячий письменник,
член Спілки письменників України
Олексій Стариков переміг у ювілейному
10%му міжнародному конкурсі літера%
торів « Золоте перо Русі». Серед його зас%
новників єдина у світі жінка – двічі Герой
Радянського Союзу, льотчик%космонавт
Світлана Савицька. Серед попередніх
переможців корифеї літератури Римма
Козакова, Євген Євтушенко, актор і поет
Михайло Ножкін. Конкурсантів загалом
нараховувалося більше 2%х тисяч. Вони
представляли 32 країни. Скажімо, у но%
мінації «Література для дітей» журі розг%
лянуло більше як 2000 різножанрових
творів. І ось у цьому своєрідному зма%
ганні талантів «срібло» здобув криворізь%
кий дитячий поет Олексій Стариков.
Газета «Єднання поколінь» щиро вітає
Олексія Миколайовича зі значним успі%
хом. Саме такі люди, як Стариков, пред%
ставляють ту саму народну дипломатію.
Радують плани на майбутнє письменни%
ка і поета. Незабаром, ми будемо знайо%
митися з новими творами земляка.
Н.Артеменко

