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Флагман Криворожья
В текущем году Кривой Рог отмечает знаменательное событие – 75летие
реорганизации территориальноуправленческой структуры города.
В соответствии с решением Верховного Совета Украинской ССР в нашем
городе были образованы Дзержинский, Жовтневый и Центрально
Городской районы. Создание в городе районов и их структур позволило
приблизить государственные органы управления к населению, более
рационально и оперативно решать все вопросы развития города, его
экономики. Для Кривого Рога это было особенно важно, так как город
состоял из поселков, которые создавались рядом с промышленными гор
норудными предприятиями вдоль месторождения железной руды, которое
простирается от бывшего рудника и поселка «Ингулец» на юге города и до
рудника и поселка «Желтая река» на севере, что составляло почти 150 км.
СТЕЖКО Станислав Андреевич
Первый секретарь Криворожского горко
ма Компартии Украины (1983 – 1989 гг.)
Председатель исполкома Днепропетров
ского областного Совета народных депута
тов (1989 – 1992 гг.)
Народный депутат СССР І созыва (1990 г.),
депутат Верховного Совета Украины ХІ со
зыва (1985 – 1989 гг.)»
Значительная роль отводилась Дзержинс
кому району, как центру горнометаллурги
ческой промышленности Кривбасса. Именно
на его территории в августе 1934 года была
введена в строй ДП №1 «Комсомолка», которая
и положила начало металлургического гиган
та не только Украины, но и всего СССР – гор
нометаллургического комбината «Криворож
сталь». Район быстро развивался, особенно в
послевоенные годы и впоследствии стал родо
начальником Ингулецкого, Долгинцевского и
частично Саксаганского районов.
Лично моя судьба связана с Дзержинским
районом с 1962 года, когда я стал работать на
шахте «Саксагань» рудоуправления им. Дзер
жинского и пришел становиться на партий
ный учет в райком партии, где в то время пер
вым секретарем работал Андрей Никитович
Рябой. Тогда я и предположить не мог, что че
рез четыре года мы будем работать вместе в

Ингулецком райкоме партии. К сожалению,
этот замечательный человек, великолепный
организатор и талантливый партийный ра
ботник в 1966 году, возвращаясь с совещания
в обкоме партии, попал в автомобильную ка
тастрофу и погиб. Это была большая потеря,
как для семьи, так и для всей городской
партийной организации. Дзержинский рай
он был и остается самым крупным районом
города. Он имеет не только большой экономи
ческий потенциал, но и понастоящему стал
кузницей руководящих кадров для многих от
раслей народного хозяйства не только Украи
ны, но и всего Советского Союза.
В первую очередь вспоминаются такие ру
ководители как Валентина Семёновна Шев
ченко, которая родилась в семье шахтера, учи
лась в школе поселка Артема, активно зани
малась общественной работой. В 1955 г. ее из
брали секретарем Криворожского горкома
комсомола, в 1960 – секретарем Дзержинско
го райкома партии. Она много сил отдавала
воспитанию подрастающего поколения, со
зданию материальной базы для учебы, рабо
ты и отдыха молодежи. Организаторские спо
собности, добросовестное и творческое отно
шение к исполнению своих обязанностей
были замечены руководителями партийных
органов Украины. В 1962 г. ее избрали секре
тарем ЦК ЛКСМ Украины, а в 1969 назначи

ли замминистра образования УССР. Именно
на этих должностях она проявила себя как
умелый руководитель государственного мас
штаба. По ее инициативе и благодаря ее напо
ристости в г. Одесса построен Украинский «Ар
тек» – республиканский пионерский лагерь
«Молодая гвардия», в Киеве образована биб
лиотекамузей А. Гайдара, организована Ма
лая академия наук Украины, в которой объе
динились талантливые ученики школ. Много
других хороших дел для улучшения жизни и
здоровья детей и молодежи на счету Валенти
ны Семеновны. Не случайно в 1975 году, на ІХ
сессии Верховного Совета УССР ее избрали
первым заместителем, а в 1985г. – Председа
телем Президиума Верховного Совета УССР.
Впервые в истории Украины главой нашей
республики стала женщина, родившаяся и
выросшая в Кривбассе и оставшаяся его лю
бящей дочерью и патриоткой. Я это хорошо
знаю, так как мне приходилось с ней часто
встречаться по проблемам города и получать
помощь и поддержку. Как Председателю Пре
зидиума Верховного Совета УССР, ей достал
ся тяжелый период. Трагедия на Чернобыльс
кой АЭС, развал Советского Союза, предатель
ство бывших друзей, целенаправленная трав
ля новоявленных «демократов и урапатрио
тов», трагедия в семье. Все это отразилось на
ее здоровье. Однако ничто не смогло сломать

эту мужественную женщину, настоящую кри
ворожанку. Валентина Семеновна и сейчас,
на общественных началах, ведет большую ра
боту по оказанию помощи детям и ветеранам.
Впервые за весь период Советской власти,
уроженец Кривого Рога, выпускник КГРИ, ин
женермеханик, в последующем секретарь ко
митета комсомола рудоуправления им. Дзер
жинского Андрей Николаевич Гиренко про
шел путь до первого секретаря ЦК ЛКСМ Ук
раины. Впоследствии став вторым, а затем и
первым секретарем Херсонского обкома
партии. В самый трудный период он был из
бран первым секретарем Крымского обкома
Компартии Украины. По достоинству оценив
его организаторские способности и деловые
качества, пленум ЦК КПСС в 1989 году избрал
его секретарем ЦК КПСС. Он был частым гос
тем нашего города, оказывал помощь в постав
ке продуктов питания, строительстве пионер
ских лагерей и баз отдыха на Черном и Азовс
ком морях.
Необходимо сказать добрые слова о Михаи
ле Сергеевиче Пичужкине, бывшем секрета
ре парткома завода «Криворожсталь», который
стал вторым, а потом и первым секретарем
Криворожского горкома партии, вторым сек
ретарем Днепропетровского обкома компар
тии Украины, постоянным представителем
Украины при Совете Министров СССР. Он
внес значительный вклад в развитие нашего
города. Особо хотелось бы отметить его боль
шую роль в подготовке и принятии в 1985 году
Советом Министров СССР постановления «О
мерах по развитию городского хозяйства г.
Кривой Рог на 1986 – 1991 годы». Большой
вклад, в подготовку этого основополагающего
для нормального функционирования города
документа, внесли многие специалисты горис
полкома и его служб под руководством пред
седателя горисполкома Гутовского Григория
Ивановича и главного инженера УКС Нежен
цева Сергея Владимировича.
Окончание на 7 стр.

По случаю 20летия Независимости
Украины народный депутат Украины
2го созыва, председатель Ассоциации
«Комсомолец Кривбасса» Дмитрий Степанюк
вручил паспорта лучшим представителям
молодежи Дзержинского района.

Общественность Дзержинского района приветствует славную
криворожанку Валентину Шевченко, которая побывала в нашем
городе в мае этого года. На фото она вместе с городским головой
Юрием Вилкулом и председателями районных в городе советов.

Коротко про важливе

2

Зібрання громадськості з нагоди відкриття меморіальної
дошки на честь Героя Соціалістичної праці Г.Армашової.

Меморіал воїнам8визволителям після реставрації

«Єднання поколінь», №4 (6) 2011 р.

Юнь вітає ветеранів комсомолу

ДВА ДІЄВИХ І ТВОРЧИХ РОКИ «КОМСОМОЛЬЦЯ КРИВБАССУ»
Минає два роки з дня заснування гро8
мадської організації «Асоціація «Комсомо8
лець Кривбасу». На кінець жовтня – початок
листопада ц.р. планується проведення
звітно8виборчої конференції. За період
діяльності Асоціації проведена значна
організаційно8практична робота. Серед ви8
конаних планів 8 реконструкція пам’ятника
на братській могилі воїнів8визволителів, що
на цвинтарі поблизу КХЗ, встановлення ме8
моріальних дощок на честь Героя Соціалі8
стичної праці Г.Армашової, керівника
підприємства «Криворізький науково8вироб8
ничий центр стандартизації, метрології та

сертифікації Л.Машкіна. Фахівці працюють
над дизайном меморіальної дошки на честь
Д.Ладнича. Асоціація «Комсомолець Кривба8
су» провела загальноміські збори громадсь8
кості на честь 458річчя вручення ордена Тру8
дового Червоного Прапора Криворізькій
міській комсомольській організації. Віднині
17 травня кожного року відзначатиметься
«День єднання поколінь».
Кривий Ріг став першим містом на тере8
нах СНД, де започатковане вшанування по8
колінь, пропаганда історичних звершень,
які творили наші діди та батьки. Відомо, що
за президентською програмою, 2015 рік буде

проголошений роком «Єднання поколінь».
Проведено кілька науково8практичних
конференцій, «круглих столів» з соціальних
проблем, які хвилюють криворіжців, як лю8
дей літніх, так і молодих.За цей період вели8
ка група криворіжців відзначена почесними
відзнаками Асоціації «За заслуги», «Серце
віддаємо дітям». Асоціація готує документи
на заснування іменних знаків на честь відо8
мих криворіжців: «Бизов В.Ф.», «Бородич
Л.В.», «Вєснік Я.І.», «Висоцький І.А.», «Гладуш
В.Д.», «Гужевський В.М», «Гутовський Г.І.»,
«Добровольський І.А», «Кан Д.І.», «Колачевсь8
кий С.М. і Колачевска Є.С.», «Ладнич Д.Д.»,

«Нестеров В.М», «Подлєпа О.П.», «Савицький
І.І.», «Саворський П.К.», «Саласюк В.М.», «Се8
миволос О.І.», «Чубенко В.А.», «Шевченко
П.І.», «Янченко Ю.А.». Ці люди гідні пошани,
вони залишили по собі добру пам’ять. Асоц8
іація виступає в ролі мецената щодо видав8
ничої діяльності. Видана збірка криворізь8
кого поета Ф.Мамута «Степные дали», до дру8
карні передана книга В.Бухтіярова «При8
дніпровці за Піренеями» на честь 758річчя
початку національно8революційної війни в
Іспанії (193681939). «Комсомолець Кривбасу»
разом з іншими громадськими організація8
ми видає газету «Єднання поколінь».

Відзначили ювілей

Нове призначення

ШІСТИДЕСЯТИРІЧЧЯ
ЕНЦИКЛОПЕДИСТА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
НАТАЛЯ АРТЕМЕНКО

Всі, хто знає журналіста і письменника Володими8
ра Бухтіярова, називають його літописцем Кривбасу.
Він і справді зробив значний внесок у книжкову скар8
бницю міста. Володимир Пилипович є автором 14
книг. Серед них двотомна «Енциклопедія Криворіж8
жя», де він виступає в ролі автора8керівника проекту і
автора8упорядника цієї капітальної праці. Член НСЖУ
В.П.Бухтіяров недавно відзначив 608річний ювілей.
Педагог за фахом (учитель англійської мови), жур8
наліст та історик за покликанням. Влада області,
міста, громадськість Кривого Рога поздоровили ювіля8
ра. До теплих слів приєдналися громадські організації:
«Асоціація «Комсомолець Кривбасу», «Депутати органів
місцевого самоврядування», міський осередок «Союзу
споживачів України». Ювіляра привітав губернатор
Дніпропетровської області О.Ю.Вілкул.
Володимир Пилипович нагороджений Золотою ме8
даллю Української журналістики, Почесною відзнакою
голови Дніпропетровської облради, знаками «За зас8
луги перед містом» 3 ст., «Серце віддаю дітям» Асоціації
«Комсомолець Кривбасу», двома відзнаками українсь8

До засновників газети «Єднання поколінь» звер8
нувся головний редактор цього видання Бухтіяров
Володимир Пилипович. Справа в тому, що він призначений завідуючим
відділом міської комунальної газети «Червоний гірник». Отже не має мож8
ливості редагувати газету «Єднання поколінь». Редколегія задовольнила
прохання В.П.Бухтіярова і звільнила його з посади головного редактора.
На цю посаду одночасно призначено Артеменко Наталю Миколаївну,
1959 року народження, випускницю Криворізького педінституту, філо8
лога. Наталя Миколаївна підготувала свої міркування перспектив подаль8
шого розвитку газети «Єднання поколінь».

Наукові читання

ПРЕСТИЖ БІОЛОГА ЗРОСТАЄ
кого козацтва, почесними грамотами та подяками.
Криворіжці чекають від ювіляра нових книг, цікавих
журналістських досліджень.
На фото: ювіляра вітає голова міської ради вете
ранів М.К.Дабіжа

Виконавчий директор Асоціації «Комсомолець Кривбасу» провів у пе8
дуніверсітеті нараду з проблем формування мобільного кваліфіковано8
го робітника через природничі дисципліни. Під час цієї зустрічі Віталій
Сапіга вручив Почесну грамоту облради та знак Асоціації «Комсомолець
Кривбасу» «Серце віддаю дітям» ветерану криворізької вищої освіти, кан8
дидату біологічних наук Євгену Ющуку з нагоди його 758річчя.

Для кращих

ІМЕННА СТИПЕНДІЯ
Кілька років тому народний депутат Украї8
ни 38х скликань, повний кавалер ордена «За
заслуги» Вадим Гуров заснував стипендію
свого імені. Він особисто щороку вручає її
кращим студентам криворізьких вузів. Не8
щодавно така церемонія відбулася в Палаці
культури металургів.
Від усіх стипендіатів Україна чекає твор8
чої праці та досягнень.

ПАМ’ЯТІ ДМИТРА ЛАДНИЧА

Ініціатива «Комсомольця Кривбасу»

МУЗИКА ЛУНАТИМЕ Й ПІСЛЯ ЮВІЛЕЮ
Криворізька музична школа № 4 готується відзначити 508
річний ювілей. За цей період навчальний заклад підготував
сотні професіоналів, тисячі аматорів від музики. Далеко не всі
стали професійними виконавцями світової та української кла8
сики. І все8таки дні, проведені в цих стінах, у вихованців шко8
ли залишилися назавжди. Музика вчить прекрасному, а ще
вмінню триматися на публіці тощо. Асоціація «Комсомолець
Кривбасу» готує необхідні документи, які необхідні для того,
аби вийти з клопотанням про нагородження криворізької му8
зичної школи № 4 Почесною Грамотою Кабінету Міністрів Ук8
раїни, а багаторічний керманич цього закладу Валерій Дьомін
гідний присвоєння звання заслуженого працівника культури
України. Сподіваємося, влада і громадськість підтримає Асоц8
іацію «Комсомолець Кривбасу» в цьому починанні.

Втрати
Зупинилося серце Дмитра Ладнича. Все життя
Дмитро Дмитрович віддав будовам Кривого Рогу. Його
обирали комсоргом, парторгом, призначали керуючим
тресту «Криворіжбуд». Навіть за часів багаторічної кри8
зи, пов’язаної з розвалом СРСР він залишався вірним
своїй спеціальності. Останніми роками Дмитро Лад8
нич працював у приватному секторі будівництва.
Дмитро Дмитрович один із керівників громадської
організації «Комсомолець Кривбасу», де обирався голо8
вою правління. Заслуги покійного відзначені нагруд8
ними знаками «За розвиток регіону», «За заслуги перед містом» 3 ст., «За
заслуги» Асоціації «Комсомолець Кривбасу», почесними грамотами.
Асоціація «Комсомолець Кривбасу» ухвалила рішення про виготов8
лення та встановлення меморіальної дошки на честь голови правлі8
ння Асоціації «Комсомолець Кривбасу» Д.Д.Ладнича. На стадії розроб8
лення перебуває «Положення про іменну відзнаку «Д.Д.Ладнич», якою
планується нагороджувати підприємців8будівельників, цей знак пла8
нується вручати щорічно в «День єднання поколінь» 17 травня.

Засновники: Громадська організація «Криворізька міська
асоціація “Комсомолець Кривбасу”», Громадська організація
«Криворізька міська асоціація “Депутати органів місцевого
самоврядування”», Громадська організація «Криворізький
міський регіональний осередок Всеукраїнської громадської
організації “Союз споживачів України” ».
Видавець: Громадська організація «Криворізька міська
асоціація “Комсомолець Кривбасу”»
Головний редактор: Н. М. Артеменко
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ПРОФЕСІЯ ЗНАЙДЕ ТЕБЕ
16.09.11 на базі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» відбулося розширене засідання Піклувальної ради
з теми «Про початок 2011&2012 навчального року в умовах виробництва: завдання, проблеми, шляхи їх вирішення».
З метою формування професій%
но%мобільного кваліфікованого ро%
бітника через соціальний діалог
між підприємствами замовниками
кадрів, громадськістю, проф%
спілками, науковцями, органами
місцевого самоврядування, прак%
тичними педагогами навчальних
закладів міста, ЗМІ, по узгодженню
практичних дій сторін щодо орган%
ізації та проведення професійної
підготовки (перепідготовки) та
підвищення кваліфікації робіт%
ників, організації виробничо%тех%
нологічної практики для учнів та
студентів з урахуванням вимог ви%
робництва, розроблення необхід%
ної навчально%планувальної, тех%
нологічної документації, ознайом%
лення з новими технологіями, про%
цесами виробництва в умовах шах%
топідземного Кривбасу, передовим
досвідом по впровадженню

новітніх технологій та сучасного
устаткування.
В засіданні взяли участь: пред%
ставники головного управління ос%
віти і науки Дніпропетровської об%
лдержадміністрації, органів місце%
вого самоврядування, інституту
професійно%технічної освіти На%
ціональної Академії педагогічних
наук України, керівники структур%
них підрозділів ПАТ «КЗРК»,пред%
ставники громадських організацій
«Криворізька міська Асоціація
«Комсомолець Кривбасу», «Депута%
ти органів місцевого самовряду%
вання», Дніпропетровської облас%
ної організації Всеукраїнської Асо%
ціації працівників професійно –
технічної освіти в місті Кривому
Розі , міських галузевих проф%
спілок, методичної служби міста та
області, науково%педагогічні прац%
івники Криворізького технічного

університету, керівники вищих та
професійно%технічних навчальних
закладів.
В ході засідання Піклувальної
ради були проведені такі заходи:
%відкритий урок виробничого на%
вчання на базі гірничого полігону
навчального центру ПАТ «КЗРК»;
% спуск в шахту «Родіна», «Гвард%
ійська», «ім. Леніна»;
% екскурсія на рудоремонтний за%
вод;
% вшанування випускників та
працівників ПТНЗ.
Відкрив засідання голова прав%
ління ПАТ «КЗРК» Караманиць Ф.І.,
який наголосив на необхідності
технічного переоснащення вироб%
ництва та відповідної підготовки
спеціалістів нового рівня. ПАТ
«КЗРК» на шляху модернізації ви%
робництва впроваджує нову техн%
іку і технології швецької компанії

“Atlas Corco” та фінської “Sandvik”.
На засіданні виступили: Ступник
М.І., в.о. ректора Криворізького
національного університету, Кузне%
цова Г.І., начальник відділу профес%
ійно%технічної освіти головного уп%
равління освіти і науки Дніпропет%
ровської ОДА, Макаренко А.К., го%
лова міської галузевої профспілки
гірників та металургів, голова Ради
громадських організацій «Кривор%
ізька міська Асоціація «Комсомо%
лець Кривбасу», «Депутати органів
місцевого самоврядування», народ%
ний депутат України другого скли%
кання, Заслужений працівник про%
мисловості України, Держслужбо%
вець І рангу Степанюк Д.П., заступ%
ник голови Дніпропетровської об%
ласної організації Всеукраїнської
асоціації працівників профтехосві%
ти в місті Кривому Розі, Виконавчий
директор громадських організацій

«Криворізька міська Асоціація «Ком%
сомолець Кривбасу», «Депутати
органів місцевого самоврядування»
Сапіга В.О., Сушенцева Л.Л., к.п.н.,
старший науковий співробітник
лабораторії змісту професійної осв%
іти і навчання, докторант інститу%
ту професійно%технічної освіти На%
ціональної Академії педагогічних
наук України, які вказали на не%
обхідність тісної співпраці ВНЗ та
ПТНЗ з роботодавцями для підви%
щення якості професійної підготов%
ки випускників.
Учасники Піклувальної ради
мали змогу ознайомитися з робо%
тою сучасних гірничих комп%
лексів, здійснивши спуск в шахти
«Родіна» та «Гвардійська». А також
ознайомитися з роботою гірничої
техніки на шахті «ім. Леніна» та сер%
вісного управління рудоремонтно%
го заводу.

Представники Піклувальної ради на горизонті 1390 м шахти «Родіна»

Учасники розширеного засідання Піклувальної ради
В палаці «ім. Фрунзе» вітали випускників вищих та професійно%технічних навчальних закладів, які поповнили
гірницькі колективи в цьому році, відзначали наставників виробництва, які не один рік присвятили підготовці квалі%
фікованих спеціалістів, цінними подарунками були нагороджені профільні ПТНЗ (ВНЗ) та відзначені директори, май%
стри виробничого навчання. «Тільки в поточному році на комбінат працевлаштовано понад сто випускників вищих
та професійно%технічних навчальних закладів. На них ми покладаємо великі надії», % відзначив директор по персона%
лу ПАТ «КЗРК» Макаров О.І. Учасники розширеного засідання Піклувальної ради запропонували підтримати та розпов%
сюдити досвід роботи соціального партнерства ПАТ «КЗРК» з навчальними закладами по формуванню професійно%моб%
ільного кваліфікованого робітника та покращити роз’яснювальну роботу щодо порядку формування соціального діалогу
між роботодавцем і навчальним закладом, діяльність піклувальних рад навчальних закладів, порядку укладання дого%
ворів, працевлаштування випускників ПТНЗ (ВНЗ) працівниками, кадровими службами роботодавців.
З метою заохочення роботодавців щодо покращення рівня підготовки кваліфікованих робітників, забезпе%
чення активної участі у конкурсі підприємців, установ, організацій міста всіх форм власності громадська орган%
ізація «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» за участю громадської організації «Криворізька
міська Асоціація «Депутати органів місцевого самоврядування», Дніпропетровської обласної організації Все%
української асоціації працівників профтехосвіти в місті Кривому Розі, Криворізького представника Українсь%
кого Союзу промисловців та підприємців, Дніпропетровської обласної організації роботодавців, галузевих проф%
спілок, органів місцевого самоврядування запропонувала запровадити проведення щорічного конкурсу на
звання «Краще підприємство (роботодавець – замовник кадрів) до міського Дня єднання поколінь 17 травня.

Гірничий полігон навчальнокурсового центру ПАТ «КЗРК»

НАЗИВАЄМО КРАЩИХ РОБОТОДАВЦІВ КРИВБАСУ
Рішення громадської організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» за участі громадських орган"
ізацій «Депутати органів місцевого самоврядування», ВГО «Союз споживачів України», Дніпропетровська обласна орган"
ізація Всеукраїнської асоціації працівників професійно"технічної освіти, Криворізького представництва Українсько"
го Союзу промисловців та підприємців, Дніпропетровської обласної організації роботодавців, галузевих профспілок,
органів місцевого самоврядування від 9 вересня 2011 року «Про проведення щорічного громадського конкурсу на
звання «Краще підприємство (роботодавець) " замовник кадрів року» до міського «Дня єднання поколінь» 17 травня»
З метою заохочення роботодавців до роботи з молоддю до
35 років, збереження діючих та створення нових робочих
місць для учнів та студентів навчальних закладів, жінок,
підвищення ефективності виробництва та використання
робочої сили, покращення рівня підготовки кваліфікованих
фахівців, забезпечення активної участі у конкурсі
підприємств, установ та організацій міста всіх форм влас%
ності, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про про%
фесійно технічну освіту», «Про вищу освіту»,Указу Президен%
та України від 30.09.2010 р.№ 926/2010 «Про забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні», Рішення XI сесії
Криворізької міської ради від 27.07.2011р.№486 «Про затвер%
дження Програми «школа % ВНЗ (ПТНЗ) % підприємство на
2011%2015 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від
07 червня 1999р. № 992 «Про порядок надання робочих місць
для проходження учнями, слухачами професійно%технічних
навчальних закладів виробничого навчання та виробничої
практики», Постанови Кабінету міністрів України від
27.08.2012р. № 784 «Про затвердження порядку працевлаш%
тування випускників професійно%технічних навчальних зак%
ладів, підготовка яких проводилась за державним замовлен%
ням», Постанови Кабінету міністрів України від 03.11.2010

№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики», Наказів Міністерства ос%
віти України від 08.04.1993р.№ 93 «Про затвердження Поло%
ження про проведення практики студентів вищих навчаль%
них закладів України», від 23.03.94р. №79 «Про затверджен%
ня Положення про сприяння в працевлаштуванні випуск%
ників державних вищих навчальних і професійних навчаль%
но % виховних закладів Україні» та спеціального Наказу
Міністерства праці та соціальної політики України, освіти і
науки України від 26.03.2001р.№127/151 «Про затверджен%
ня Положення про професійне навчання на виробництві» та
керуючись Статутними положеннями громадської органі%
зації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»,
Рада Асоціації ВИРІШИЛА:
1. Запровадити проведення щорічного громадського конкур%
су на звання «Краще підприємство (роботодавець) % замовник
кадрів року» до міського «Дня єднання поколінь» 17 травня.
2.Затвердити Положення про порядок проведення гро%
мадського конкурсу на звання «Краще підприємство (робо%
тодавець) % замовник кадрів року» (додаток №1) та склад
організаційного комітету з питань його підготовки (додаток
№2).

3.Правлінню та Виконавчій дирекції громадської органі%
зації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»:
3.1 спільно з навчальними закладами, галузевими проф%
спілками та структурними підрозділами виконкому міської
ради надавати організаційному комітету пропозиції щодо
претендентів для участі в огляді % конкурсі на звання «Краще
підприємство (роботодавець) % замовник кадрів року» до 30
квітня щорічно;
3.2 забезпечити висвітлення умов та ходу конкурсу в за%
собах масової інформації: веб%сайт Асоціації www.kk%
krivbass.org.ua; газети: «Єднання поколінь» (ДП№1659% 395Р);
«Червоний гірник», «Шахтар», «Металург», «Ремонтник»; теле%
радіокомпанії «Рудана», «Криворіжжя»; рекламно%інформац%
ійне агентство «АртСтайл» та інші відомчі, студентські, мо%
лодіжні і незалежні ЗМІ;
3.3 вжити заходів до своєчасного виготовлення необхід%
них атрибутів, іменних знаків, дипломів для нагородження
переможців конкурсу;
3.4 забезпечити своєчасне підведення підсумків громадсь%
кого конкурсу на міському рівні;
4. Організаційному комітету щороку до 17 травня місько%
го «Дня єднання поколінь» забезпечувати підбиття підсумків
конкурсу на звання «Краще підприємство (роботодавець) %
замовник кадрів року» з визначенням переможців серед учас%
ників за номінаціями.
5. Координацію роботи щодо виконання рішення Ради Асо%
ціації покласти на виконавчого директора Сапігу В.О.
Дмитро Степанюк,
Голова Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
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ДЗЕРЖИНСЬКОМУ
(сторінками історії та сьогодення)

СТЕПАНЮК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
Голова Дзержинської районної у місті
ради Кривого Рогу.
Народився 14.01.1969 р. у м. Кривому Розі. Тру+
дову діяльність розпочав у 1993 р. В органах
місцевого самоврядування працює з 2006 р.
Двічі обирався депутатом Дзержинської район+
ної ради у місті Кривому Розі.
В березні 2008 р. обраний головою Дзержинсь+
кої районної ради у місті Кривому Розі.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, ва+
гомий особистий внесок у розвиток Дзержинсько+
го району і міста Кривого Рогу відзначений нагруд+
ним знаком “За заслуги перед містом” ІІІ ступеня.

Перший голова Дзержинської райради

ХОХОЛ АНАСТАСІЯ ПЕТРІВНА
(22.12.1891, Чернігів. обл. –
1968, Кр. Ріг). Держ. Керівник.
Зак. Харків. Комун. Ун+т
(1932). У 1907+1912 вчи+
телька 2+класного учили+
ща (м. Любеч). У 1914+
1916 вчителька Лозу+
ватської школи. У 1916+
1917 зав. школою с.
Мар’янівка. У 1917+
1920 зав. Лозуватськ.
школою. У 1920+1932
вчителька шкіл сіл Ло+
зуватка, Мар’янівка.
У 1932+1934 голова
міськкому профспілки
«Робос». У 1934+1935 заст.
голови райради «Криворі+
жбуду». У 1936+1937 голова
Дзерж. райради райвиконко+
му. У 1938+1941 вчителька
історії СШ № 16. У 1941+1944 зав.
школою, завуч Петрокам’янської СШ, секретар рай+
ради, зав. Петрокам’янським райвно Свердлов. обл.
У 1944+1951 секретар виконкому Дзерж. райради.
У 1951+1953 вчителька історії СШ № 15. Почес. Гра+
мота Наркомату освіти України (1940). Занесена в
Книгу Пошани Дзерж. р+ну (1967).

Районні відзнаки

НАГОРОДИ
ОДЕРЖАТЬ КРАЩІ
Люди, які мають видатні
заслуги перед Дзержинським
районом, одержать почесні
нагрудні відзнаки. Їх Дзер+
жинська районна в місті Рада
заснувала на честь 75+річчя
району. Таке в історії Криво+
го Рогу відбувається вперше.
Ніколи ще районна влада не
вшановувала так найгідні+
ших. Як нам повідомили в
Дзержинському райвикон+
комі, в день ювілею ці почесні
нагороди одержать перші 50
осіб.
Крім того, на честь 75+
річчя заснована ювілейна на+
стільна медаль. Її планують
вручити лише єдиного разу –
в день ювілею району, нашої
славетної «Дзержинки».

Дзержинський район Кривого Рогу –
один з перших трьох районів, утворених
на території міста в 1936 році. Своїм народ+
женням район зобов’язаний промислово+
му зростанню Криворізького басейну, роз+
витку рудоуправління імені Ф.Е. Дзер+
жинського та Криворізького металургійно+
го заводу, який з першого дня своєї роботи
створив промислову основу всього нашого
індустріального міста. Перший орденоно+
сець серед решти підприємств Кривбасу,
криворізький завод із виготовлення мета+
лу з місцевої руди став невід’ємною скла+
довою та визначальною ознакою Дзер+
жинського району.
Велика Вітчизняна війна круто зміни+
ла долі мешканців району. Одні з них
пішли на фронт, інші демонтували на Урал
промислове обладнання. Тільки в Нижній
Тагіл виїхало сімдесят три тисячі кри+
воріжців. Це були, в основному, металур+
ги та їх сім’ї.
Важкий тягар ліг на плечі мешканців рай+
ону в післявоєнний період. Однак, уже в
1945 році були відновлені та запрацювали
коксохімічний і цементний заводи. Перші
тонни чавуну було отримано на відбудова+
них доменних печах “Криворіжсталі”.
У 50+60+х роках значних масштабів на+
було житлове та соціально+культурне бу+
дівництво в районі. Створювалися нові
потужні будівельні організації, відкрили+
ся металургійний, будівельний, коксохім+
ічний технікуми, філіал металургійного
інституту, нові навчальні корпуси гірни+
чорудного інституту. Район стає діловим
і освітнім центром, в якому зосереджують+
ся вищі навчальні заклади міста.
Індустріальна міць району продовжува+
ла зростати і в 70+ті роки. У 1974 році була
введена в експлуатацію дев’ята доменна
піч – найпотужніша у світі, з обсягом про+
дукції понад 2,5 млн. т чавуну за рік.
80+ті роки в історії розвитку району по+
значені пуском швидкісного трамваю,
з’являються сучасні багатоповерхові бу+
динки. У 1984 році своє п’ятдесятиріччя
відзначив комбінат “Криворіжсталь”, на
той час як найпотужніше підприємство
галузі з повним металургійним циклом.
Подальшого розвитку набув район у
нових економічних умовах незалежної
держави.
Сьогодні Дзержинський район по

праву вважається центром міста, з насе+
ленням понад 65,0 тис. чол. він охоплює
площу у 4427 га, на якій простягнулися
194 вулиці загальною довжиною 366,5 км,
і де зведено 4288 житлових будинків.
На території району зосереджена по+
тужна розгалужена інфраструктура.
Крім такого промислового лідера, як
ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, в районі
функціонує ще понад 50 підприємств,
котрі також здійснюють відчутний внесок
у соціально – економічний розвиток міста.
Серед них вирізняються публічне акціо+
нерне товариство «Криворіжгаз», кому+
нальне підприємство «Кривбасводока+
нал», приватне підприємство «Восход».
Далеко за межами району славиться
інтелектуальна, культурна і спортивна
база району. І не дивно, адже на його про+
сторах розташувались 6 вузів, найавтори+
тетнішим з яких по праву вважається Кри+
ворізький національний університет, 4
технікуми, 2 професійно – технічні закла+
ди, 15 загальноосвітніх, 20 дошкільних і 3
позашкільні закладів, 10 закладів культу+
ри, 11 закладів фізкультури і спорту, які

підготували 2 чемпіонів Олімпійських ігор,
близько 40 майстрів спорту міжнародного
класу, понад 20 чемпіонів світу і Європи.
Історія кожного такого закладу – це непов+
торні сторінки, які фіксують приклади нат+
хненної і цілеспрямованої праці, невпин+
ного творчого пошуку багатьох тисяч лю+
дей, це сторінки, з яких і складається не+
вмирущий літопис Дзержинського району.
Вже досить давно район заслужено виз+
нано центром розвитку малого і середнь+
ого бізнесу. Задовольнити найвибагливі+
ших споживачів можуть 4 ринки та понад
2,0 тис. об’єктів торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування.
Доброю традицією стала організація в
районі численних виставок+ярмарків, які
значною мірою сприяють активізації
підприємницької діяльності та підвищен+
ню конкурентоспроможності суб’єктів
господарювання.
Проте найвищою цінністю Дзержинсь+
кого району були і залишаються його
мешканці, які своєю щоденною працею
забезпечують подальший розквіт криво+
різької землі.

ДЗЕРЖИНЦІ  ПОВНІ КАВАЛЕРИ ОРДЕНА СЛАВИ
Їх прирівнювали до статусу Героїв Радянського Союзу. Проте Золота Зірка єдина у своєму роді, а для
того, щоб стати повним кавалером ордена Слави, необхідно завоювати за подвиги на полі брані три такі
знаки особливої солдатської звитяги. Загалом Героїв Радянського Союзу понад 12 тисяч, а кавалерів
повного банту ордена Слави – ледь за три тисячі. На території Дзержинського району в різні часи працюваB
ли або мешкали повні кавалери ордена Слави: Олексій Петрович Афанасенко, Іван Максимович Казимір,
Федір Іванович Маліхов, Йосип Ілліч Ніщев, Іван Архипович Тимошенко.
Афанасенко Олексій Петрович (1925, Смо+
ленщина, Росія – 1972, Кривий Ріг). Освіта серед+
ня. З початком війни воював у партизанському
загоні в лісах під Смоленськом. В діючий армії з
липня 1943 р. Сержант. Розвідник. Доставив
більше 20 «язиків». Ордени Слави одержав за рей+
ди у ворожий тил під Мінськом, Вільнюсом, Кен+
ігсбергом (знищив ворожий танк). Крім вказаних нагород мав
два ордени Червоної Зірки. До 1953 перебував у лавах Збройних
Сил СРСР. У 1953+1972 рр. електрослюсар, бригадир очисної
бригади ш. «Гігант+Глибока» РУ ім. Дзержинського. Почесний
гірник. Кавалер ордена Жовтневої Революції, знака «Шахтарсь+
ка слава» 3 ст.
Казимір Іван Максимович (1911, Дніпропет+
ровська обл. – 1974, Кривий Ріг). Освіта середня.
За фахом будівельник. Працював на будовах
Кривбасу. В діючий армії з лютого 1944 р. Вою+
вав у складі 1120 СП 333 СД, 140 СП 74 СД. Стар+
шина. Орден Слави 3 ст. за бої на Віслі, де особис+
то знищив 2 ворожих танки. Орден Слави 2 ст. –
за бої при визволенні Познані, де знищів 2 доти і танк «тигр».
Орден Слави 1 ст. – за бої при здобутті Берліна, де замінив пора+
неного комбата, знищив 2 вогневі точки. Після звільнення в за+
пас працював завідуючим магазином в системі ВРП заводу «Кри+
воріжсталь».
Маліхов Федір Іванович (1917, Кривий Ріг –
1997, там же). Освіта н/середня. З початку 30+х
виїхав до Криму, працював рибалкою в Керчі. В
1936+1938 старшина рибальського катера на Да+
лекому Сході. В армії з 1938. Кадровий військо+
вий. Учасник Великої Вітчизняної війни з верес+

ня 1941. Воював у складі окремої розвідроти 26 СД. Сержант. За
час бойових дій доставив 32 «язики». Обороняв Стару Русу, вою+
вав під Шауляєм. Мав поранення. Крім орденів Слави 1+3 ст., на+
городжений орденами Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1
ст., Червоної Зірки. В 1945+1967 рр. працював підривником,
кріпильником на ш. «Гігант+Глибока» РУ ім. Дзержинського. Ка+
валер знака «Шахтарська слава» 3 ст.
Ніщев Йосип Ілліч (1924, Тамбовська обл.,
Росія – 1993, Кривий Ріг). Закінчив Криворізький
будівельний технікум (1938). Працював на будів+
ництві рудників у Таджикистані. В діючій армії з
1942 р. Сержант. Снайпер 1026 СП 260 СД, 515
СП 134 СД. Загалом знищив 106 гітлерівців.
Відзначився в боях за Ковель, форсуванні Півден+
ного Бугу, Вісли, штурмі Берліна. В бою замінив командира роти.
Після переїзду до Кривого Рогу працював на різних посадах у
Домнобудівельному комбінаті. Крім орденів Слави 1+3 ст., наго+
роджений орденами Вітчизняної Війни 1 ст., Трудового Черво+
ного Прапора.
Тимошенко Іван Архипович (1924, Гомельська
обл., Білорусь – 1998, Кривий Ріг). Закінчив Київсь+
ке танкове училище (1958). В армії з травня 1944.
Учасник Великої Вітчизняної війни з липня 1944
р. в складі 81 гв. окремого танкового полку 9 гв. ме+
ханізованого корпусу 2+го Українського фр. Гв. Сер+
жант. Механік+водій танка «Т+34». Учасник 27 тан+
кових атак. Відзначився в боях за міста Турба (Румунія), Шати
(Угорщина), Відень (Австрія). Мав поранення. В армії до 1970 р.
Підполковник. Служив у Дзержинському райвійськкоматі, пра+
цював на заводі «Криворіжсталь». Нагороджений орденом Вітчиз+
няної війни 1 ст., Червоної Зірки, Слави 1+3 ст., Зірки (Румунія).
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РІШЕННЯ РАДИ №38 від 25.09. 2011 р.

Про нагородження почесними відзнаками
Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
з нагоди 75!ти річчя заснування
Дзержинського району м. Кривого Рогу
За багаторічну, плідну працю, професіоналізм, послідовну
змістовну роботу по збереженню героїчних традицій молодіжного
руху в районі, наполегливу діяльність по патріотичному вихованню
студентської, учнівської та робітничої молоді на кращих досягнен%
нях старших поколінь, та з нагоди 75%ти річчя з дня заснування Дзер%
жинського району м. Кривого Рогу Рада Асоціації вирішила:
1. Нагородити Почесною відзнакою громадської організації «Кривор$
ізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «За заслуги»:
$ Богатиря Віктора Васильовича $ заступника, голову Дзержинсь$
кої (1970$1975 рр.), Саксаганської (1975$1977рр.) райрад, першого сек$
ретаря Довгинцівського райкому (1979$1984 рр.), другого секретаря
Криворізького міськкому Компартії України (1984$1990 рр.), заступни$
ка, голову Дніпропетровської облради першого скликання(1990$1994
рр.), надзвичайного і повноважного посла України, наставника молоді.
$ Кривченка Юрія Сергійовича $ першого секретаря Дзержинсько$
го райкому Компартії України (1969$1979 рр.), керівника проектного
інституту УкрДІПРМЕЗ (1979$2011рр.), наставника молоді
$ Павлова Володимира Олексійовича $ комсомольського лідера, на$
родного депутата України першого скликання, депутата облради, голов$
ного лікаря обллікарні ім. Мечнікова, професора, д.м.н., наставника мо$
лоді
$ Потапова Ігоря Ілліча $ голову Дзержинської (1975$1979 рр.), Дов$
гинцевської (1979$1986 рр.) райрад, наставника молоді
$ Сичова В’ячеслава Олександровича $ секретаря Дзержинського рай$
кому (1987$1988 рр. ), першого секретаря Криворізького міськкому ЛКСМ
України (1988$1991 рр.), члена Ради громадської організації «Криворізь$
ка міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу»,наставника молоді
$ Шуліна Юрія Миколайовича $ заступника, секретаря комітету ком$
сомолу заводу «Криворіжсталь» (1969$1972 рр.), другого, першого сек$
ретаря Криворізького міськкому ЛКСМ України (1972$1978 рр.), зас$
тупника директора комунальної установи «Територіальний центр соц$
іального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних гро$
мадян Дзержинського району», першого заступника голови ради гро$
мадської організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Крив$
басу», наставника молоді
$ Снісаренка Володимира Миколайовича $ засновника громадської
організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу», пер$
шого секретаря Дзержинського райкому ЛКСМ України (1981$1982 рр.),
наставника молоді
$ Коваленка Івана Михайловича – засновника громадської органі$
зації «Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу», секрета$
ря комітету комсомолу заводу «Криворіжсталь» (1976$1978 рр.), першо$
го секретаря Дзержинського райкому ЛКСМ України (1978$1981 рр.), на$
ставника молоді
$ Малєєва Сергія Володимировича$ партійного працівника, заснов$
ника громадської організації «Криворізька міська Асоціація «Комсомо$
лець Кривбасу», наставника молоді.

Гордість району

СПАДЩИНА ЛЕОНІДА НЕСМАШНОГО
Він важко ступав на потеплілу від травневого сонця землю і нама%
гався примусити себе забутити про все, що відбувалося з ним ці два
страшних роки. Хлопчиком його охопили лещата німецької облави,
і Леонід опинився в ешелоні невільників. Кілька днів світ відкри%
вався цивільним в’язням крізь павутиння колючого дроту, перегур%
кітом коліс на рейках і страшною спрагою помноженою на голод.
Два роки Леонід Несмашний
гнув спину на прусського бауера.
Від зорі до зорі. Ці сумні спогади не
облишали Леоніда Андрійовича
все його життя. Ні та й ні згадував
про страхіття жити в суцільній не$
безпеці. Все це обірвала броня чер$
вонозоряних танків, що несподіва$
но зупинилися на подвір’ї пансько$
го маєтку. З відкритих люків пока$
залися рідні обличчя. Вкриті га$
ром, але свої. Після двох років вис$
нажливої праці на чужині Леоніду
Несмашному ще більше п’яти років
не довелося повернутися додому,
аби вклонитися рідним і довести
врешті$решт, що вижив у пеклі.
Після короткотривалої (ще потала$
нило!), але принизливої перевірки,
Леонід, вчорашній остарбайтер,
складав військову присягу. Війна
вибила чоловіків його років народ$
ження, і всім, хто вижив, довелося
прослужити в армії по два строки.
Леонід зі шкільних років тягнув$
ся до знань. В класі майже всіх ви$
переджав. Все перервала гітлерівсь$
ка навала. І тільки в 1951 році йому
вдалося знову засісти за підручни$
ки. Одночасно працював керівни$
ком військової підготовки в школі,
а в вечорі відвідував заняття за про$
грамою середньої школи. За рік
одержав атестат. З першої спроби
поступив на хіміко$технологічний
факультет Донецького індустріаль$
ного інституту. Найстаршим вия$
вився в групі. Обрали старостою.
Через багато років хімік Несмаш$
ний із солідним дипломом про вищу
освіту повернувся до рідного Криво$
го Рогу. Подібних фахівців дуже по$

требував коксохімічний завод. Він
повністю піднявся з руїн, розвивав$
ся швидкими темпами. Кількість
коксових батарей зростала як на
дріжджах. Леоніду Несмашному
запропонували посаду в цеху влов$
лювання, але він почав з суто робіт$
ничих професій. За рік став майст$
ром бензольного відділення. Інже$
нер Несмашний шукав причини
провалів з плановими завданнями.
Він помітив, що негатив передаєть$
ся із зміни до зміни, то сульфатни$
ки підставлять бензольників, то на$
впаки. Леонід Андрійович надав
свої висновки, спостереження,
міркування. Дещо допомогло. Не$
вдовзі його призначили заступни$
ком начальника цеху вловлювання.
А через рік він і взагалі очолив цей
колектив. Люди повірили в свої
сили, і цех поступово виходив із про$
риву. Вів його за собою інженер Не$
смашний. Кілька раціональних
пропозицій на рік встигав подава$
ти начальник цеху. Все це лягло в
основу його кандидатської дисер$
тації. Готував її кілька років. Не по$
спішав. Ретельно все перевіряв на
практиці. Цех вловлювання КХЗ
став кращим на підприємстві. Ле$
онід Несмашний в інтерв’ю газетя$
рам завжди відповідав: співавтором
успіху вважає весь колектив ввіре$
ного йому цеху. До Кривого Рогу
приїздили за досвідом із інших кок$
сохімів. І не тільки з України. Леон$
іда Несмашного все більше «тягну$
ло» до науки. Він навіть мав намір
облишити посаду начальника цеху
і поринути в дивовижну тайну на$
уки. Йому заяв не підписували. По$

2 . Нагородити Почесною відзнакою громадської організації «Криво$
різька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «Серце віддаю дітям»:
$ Гурова Вадима Миколайовича $ народного депутата України багать$
ох скликань, почесного громадянина міста Кривий Ріг, наставника молоді
$ Чернова В’ячеслава Тимофійовича – першого секретаря Дзержинсь$
кого райкому Компартії України (1987$1991рр.), наставника молоді
$ Колесніка Семена Миколайовича – прокурора Дзержинського
(1980$1990рр.),Центрально$Міського(1966$1980рр.,1990$1995рр.) рай$
онів, наставника молоді
$ Дробицьку Тамілу Костянтинівну – прокурора Дзержинського
(1990$2000рр.), Саксаганського (1980$1990рр.) районів, Криворізької
природоохоронної прокуратури (2000$2005рр.), заступника прокурора
Автономної Республіки Крим (2005$2011 рр.), наставника молоді
$ Степанюка Сергія Дмитровича $ заступника (2006$2008 рр.), го$
лову Дзержинської райради (з 2008 р. по теперішній час)
$ Просвєтову Катерину Василівну $ керуючу справами виконкому
Дзержинської райради, наставника молоді.
3. Рішення оприлюднити в друкованих ЗМІ та на веб$сайті Асоціації в
мережі Інтернет

РІШЕННЯ РАДИ №38/1 від 25.09. 2011 р.

Про нагородження почесними відзнаками
Асоціації «Комсомолець Кривбасу»
з нагоди 75!ти річчя заснування
Дзержинського району м. Кривого Рогу
трібен на коксохімічному заводі. У
ті роки з такими резолюціями в су$
перечку не вступали. І все$таки Ле$
онід Андрійович свого домігся. У
квітні 1976 року він перейшов на
суто наукову роботу. Його вже дав$
но чекали на Криворізькому вечір$
ньому факультеті Дніпропетровсь$
кого металургійного інституту. Че$
рез два роки він успішно захистив
кандидатську дисертацію. Леонід
Андрійович сприйняв це як винаго$
роду за багаторічний творчо$науко$
вий пошук. Науковець щиро радів
диплому кандидата, як колись орде$
ну Трудового Червоного Прапора. А
ще за плечима дослідника та прак$
тика$коксохіміка десятки наукових
праць, ґрунтовних повідомлень та
доповідей. Ось такий безцінний ка$
пітал залишив після себе кандидат
технічних наук, доцент Л.А.Нес$
машний. Він перебував у наукових
лавах практично до останніх днів
життя. Воно скінчилося 1 лютого
2002 року. Ім’я Несмашного зали$
шиться в історії Дзержинського
району.
Н.Артеменко

За багаторічну, плідну працю, професіоналізм, послідовну
змістовну роботу по збереженню героїчних традицій молодіжного
руху в районі, наполегливу діяльність по патріотичному вихован%
ню студентської, учнівської та робітничої молоді на кращих досяг%
неннях старших поколінь, та з нагоди 75%ти річчя з дня заснування
Дзержинського району м. Кривого Рогу Рада Асоціації вирішила:
1. Нагородити Почесною відзнакою громадської організації «Кривор$
ізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу» «Серце віддаю дітям»:
$ Кравця Василя Романовича $ прокурора м. Кривого Рогу(1987$
2005рр.),почесного громадянина м. Кривий Ріг, директора навчально$
го центру Одеської юридичної академії, наставника молоді;
$ Шабанова Володимира Глібовича – секретаря Дзержинського рай$
кому Компартії України ( 1973$1978рр.),наставника молоді;
$ Берило Ніну Іванівну – секретаря Дзержинського райкому Ком$
партії України ( 1962$1973рр.),наставника молоді
$ Ваганову Лідію Іванівну – секретаря Дзержинського райкому Ком$
партії України ( 1979 – 1984рр.), наставника молоді
$ Дем’яненка Анатолія Григоровича $ секретаря комітету комсомолу
Криворізького відділення Придніпровської залізниці (1970$1973рр.), заступ$
ника голови Довгинцівського райвиконкому (1987$ 1990 рр.,1998$2003 рр.)
2. Рішення оприлюднити в друкованих ЗМІ та на веб$сайті Асоціації
в мережі Інтернет
Голова Ради Асоціації «Комсомолець Кривбасу»,
Народний депутат України другого скликання, голова
Дзержинської райради (1990)1998 рр), Заслужений працівник
промисловості України Д.П.Степанюк
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До 75річчя війни в Іспанії (19361939)

«Єднання поколінь», №4 (6) 2011 р.

ПІРЕНЕЙСЬКИЙ СЛІД
ФЕДОРА ПОЛУШКА
Мій друг та багаторічний соратник, журналіст Володимир Бухтіяров підготував до друку книгу, присвячену 75річчю громадянської
війни в Іспанії (19361939 рр.). На Піренеях воювали на боці республіканців і наші земляки. Подаємо розділ з нового криворізького
видання. Розповідає він про «Пабло Теодоре», під цим псевдонімом воював в Іспанії Федір Іванович Полушко.Він був посаженим
батьком на моєму весіллі. Книга видається під егідою Асоціації «Комсомолець Кривбасу».
Д.Степанюк, народний депутат України 2го скликання, голова Асоціації «Комсомолець Кривбасу».
В криворізькому міському театрі звернув увагу на кремезного сивоголового полковника. Йшли урочистості
на честь 40річчя Перемоги. «Ого!»  про себе подумав. Два ордени Леніна і цілих п’ять (як у самого маршала
Василя Блюхера) орденів Червоного Прапора! Це коли «пробіг» очима по правому боку мундира, а ліворуч – ще
ордени і … знак учасника народнореволюційної війни в Іспанії. Це, відверто кажу, найбільше вразило. Ще один
«іспанець». Свій, криворізький, вдома, вважай, зустрів. До цього вже багато років збирав документи про події
за Піренеями 19361939 років. Хто ж він, цей авіатор. Настільки був вражений побаченим, що розгубився і
так й не зміг підійти. Вже підписав звіт про святкування ювілейного Дня Перемоги, а потім колезі описав цю
людину.
 Так це ж Федір Іванович Полушко. Голова ради ветеранів ЦентральноМіського району.
Повідомили навіть домашню адресу. Занотував у записничку. А ще, виявилося, що рік тому «Червоний гірник»
писав про волонтера Полушка. Перегорнув майже всю підшивку і вже розчарувався. Гадав, можливо рік по
плутали. Та ні, у номері від 24 грудня 1984 року виписаний матеріал «Єдиний шлях». У цій статті «впіймав» ще
одне джерело. Федір Іванович видав свої спогади в книзі «Вместе с патриотами». Того вечора, як тільки пере
ступив домашній поріг, одразу кинувся до своєї бібліотеки. Книгу знайшов і … розчарувався. Кожну сторінку
перегорнув, а про спогади Полушка ані слова. Що ж це робиться, з «гірником» ледь не «пролетів», з книгою –
фіаско. Продовжував вивчати статтю «Єдиний шлях», подумки прокладав маршрути «катюші», пілотованої
Пабло Теодором на карті Іспанії. Важка то справа, штурманом літати. А сам планував зустріч з героїчним
земляком. Так минув майже рік. Нагода сталася в тому ж театрі, але вже під час чергової річниці визволен
ня Кривого Рогу. Федір Іванович в лютому 1944 року обіймав посаду заступника командира 305ї штурмової
авіадивізії. Її льотчики літали у похмурому небі Криворіжжя. Ім’я полковника Ф.І.Полушка п’ять разів згаду
валося в наказах Верховного Головнокомандуючого. За визволення міст Слав’янськ, Абрене, Рига, Тернопіль,
Єльва. Розмовляли під запис відомого співака Лещенка «День Перемоги». Домовилися зустрітися з ветераном
у його рідних пенатах. І така зустріч нарешті відбулася. Керівництво редакції схвалило ініціативу підготу
вати інтерв’ю з Федором Івановичем на передодні річниці з дня початку Великої Вітчизняної війни. Одразу
з’ясувалося, чому в книзі, яку маю у власній бібліотеці, відсутні спогади співбесідника. То було перше видання.
А в другому прочитав главу «У ті далекі дні». Писав волонтер  «совєтіко» Федір Полушко.
Із біографії:
«Народився 27.12.1907 в Могиль
ові в родині робітника. У 1925
році закінчив Могильовську 1шу
семирічку. До 1927 року працю
вав на будовах Могильова». У
липні 1927 року подав заяву до
райкому комсомолу з проханням
направити в авіацію. Бажання
юнака задовольнили, направили
до 2ї Борисоглебської школи
льотчиків, з якої вийшов молод
шим льотчиком у 1929 році.
Одержав призначення, комен
тує минуле заслужений авіатор, у
36 й окремий загін Приволзького
округу. Як кажуть, над Волгою ста
вав на міцні крила. Командував ек
іпажем, ланкою. Потім служив у
Конотопі, Овручі.
Слухаю і роздивляюся фотогра
фію бомбардувальника СБ. Цю ма
шину (шедевр авіації 30 х) серед
перших опанував Федір Полушко.
Ланка літала над Дніпром, як літа
ють лелеки, чітко, красиво і пере
конливого. 87 ма авіабригада ста
вала ще більш мобільнішою і
грізною. Якось льотчика Полушка
запросив до себе командир брига
ди Кузнєцов.
До нас повертаються пілоти, які
відвоювали в Іспанії. Потрібна за
міна.
Вас зрозумів, товаришу комб
риг. – Рапорт я написав ще на тому
тижні.
Чекаймо виклику.
В кінці квітня 1937 року Федір
Іванович стояв у кабінеті началь
ника ВПС РСЧА командира 2 го
рангу Алксніса.
Група формується. Забудьте
своє ім’я. Тепер ви лейтенант ВПС
Іспанської республіки Пабло Теодо
ре. Подробиці взнаєте в старшого
групи полковника Сенаторова.
Від нього пілот дізнався, що мар
шрут до Іспанії проляже через
Ригу, Східну Прусію, Францію. В
усіх на руках посвідчення учас
ників монтажу радянського пав
ільйону на Всесвітній виставці в
Парижі.
Мучос екзітос пара босотрас!
(Успіху вам (ісп.) – почули прибульці
на ризькому пероні. То дипломат
Олександра Колонтай особисто зу
стріла співвітчизників. Олександ
ра Михайлівна добре знала, куди
їдуть її гості. Вона розповіла про
традиції іспанського народу. Во
лонтери запам’ятали кілька
дзвінких фраз мовою Сервантеса.
Сенаторов, Душкін, Фоменко, Бал
ін,Пушкарьов, Суслов, Боришполь,

Федір
Іванович з
дружиной та
старшим
сином (1939)

Кузьмін. Франкісти ще взнають
про них. У Парижі льотчики, штур
мани, стрільці годину другу витра
тили на виставковий павільйон.
Допомогли монтажникам піднести
планшети. Так, аби «виправдати»
призначення візи.
Травневе сонце ховалося в
міражі середземноморської бла
киті, коли нашим відкрилася пано
рама Барселони. На аеродромі
Сан Хав’єр їх чекали «старожили»
з авіагрупи Михайла Хованського.
Їх належало змінити. Знайомство
мало продовження за вечірнім сто
лом. Навіть нальот франкістів не
перервав задушевної бесіди.
Вас завтра поведе на бомбарду
вання аеродрому в районі Гренади
іспанець Ніколас. Вилітаєте дев’ят
кою.
Хованський у подробицях пояс
нив деталі операції. Літаки чітко
лягли на бойовий курс. Лідер уміло
маневрував поміж розривами зен
іток. Групи йшли за ведучим.
Командире, доверни, почув у
мегафоні голос штурмана Душкі
на.
Бомбардувальник відчув силу
двигунів, як та пружина розправ
ляється, скинувши з плечей важку
ношу. Відбомбилися. Ось він, фрон
товий дебют. Федір Іванович за дві
війни здійснив 110 бойових виль
отів. Перший, гренадський запам’
ятався на все життя. Ескадрилья
повернулася без втрат, хоча радіо
франкістів заявило, що жоден з
літаків на базу не повернувся.
А ви їх послухайте, коментував
Хованський. – Мене вони кожного
польоту «збивають».

Тепер добровольців опікуватиме
Олександр Сенаторов. Такий собі
двадцятип’ятирічний полковник.
Уже тоді мав вищу атестацію. На
родився в 1912 році в Пензенській
області. Вчився на пілота цивіль
ного флоту, закінчив Одеську аві
ашколу. Прославився в Іспанії тим,
що уміло доставляв винищувачі,
які кріпилися на його «катюші», як
іспанці називали радянський СБ.
За 100 бойових польотів над Піре
неями заслужив звання Героя Ра
дянського Союзу. Під час війни
1941 1945 років очолював великі
авіаз’єднання. Академію Генштабу
закінчив. Генерал лейтенант аві
ації, кавалер двох орденів Леніна,
стількох же – Червоного Прапора,
орденів Богдана Хмельницького
1ст., двох Червоних Зірок, і абсо
лютно мирної нагороди – «Знак По
шани».
То ж екіпажі вже побували над
Гренадою. А в штабах авіації їм оби
рали нові цілі. Ескадрилья майже
дуплетом здійснила рейди на порт
Пальма, що на мальовничому ост
рові Мальорка. Перший проходив у
суцільному тумані. Штурмани ледь
знайшли цілі. А взагалі то «сухо
путним» літакам важко літати над
морем. Великий ризик зникнути в
пучині або від влучного удару сис
теми ППО, або у двобої з винищу
вачами. А не дай Боже двигуни
відмовлять. Три рази все обійшло
ся. Волонтери іспанського неба
літали на Сеуту, де, власне, рік
тому почався військовий заколот
проти уряду Народного фронту.
Наша група,
розповідав
Ф.І.Полушко, брала участь у зни

щенні крейсера «Канаріас», що
притулився до причалу порту Ма
лага. Особливо відзначився наш
командир Сенаторов. Мій штурман
Душкін теж виявився на висоті.
Хто ж він, побратим нашого зем
ляка? Цікава біографія. Виявляєть
ся, Душкін мав досвід польотів над
морем, бо закінчив курси штур
манів Єйської школи морських
льотчиків. Сам він з калузьких
країв. Рік народження – 1905,
місяць – лютий, день – двадцять
третє. До армії мав за плечами се
мирічку, а із стажу – два сезони ко
мунарського життя. В армії з 1927
го. Героя одержав за Іспанію. І за те,
що його бомба розірвалася на па
лубі фашистського крейсера теж.
Лейтенант ВПС Пабло Теодоре
вивів літак у потрібний квадрат.
Після Іспанії Душкін воював на
Халхін Голі, прийняв з рук Чойбол
сана орден Бойового Червоного
Прапора МНР. Сам комкор Смуш
кевич тис йому руку:
А старий знайомий! «Іспанці» і
тут на висоті.
Літав над снігами Карелії, бився
в грозовому небі на першому етапі
Великої Вітчизняної. Потім готу
вав кадри для фронту. Літав до
1956 року. Генерал майор. Помер у
Москві в червні 1976 року. Федір
Полушко написав співчуття
рідним.
Коли в кабіні з’явився ас морсь
кої штурмовки, ланка успішно
літала над Середземним морем, зу
стрічала і проводжала кораблі з
вантажем для республіки. Літали
при 45 градусній спеці. Бомбарду
вальники обрали своєю базою
аеродром Алькала де Енарес. Готу
валася Брунетська операція. Якось
після приземлення з чергового зав
дання льотчиків зустріла … Доло
рес Ібаррурі. Її посмішку Федір Іва
нович пам’ятав усе життя. Через
багато років Пассіонарія надіслала
до Кривого Рогу книгу спогадів із
автографом і вітаннями. Одного
разу Полушко літав з температу
рою під сорок. Після цього два
тижні марив на госпітальному
ліжку.
Вдруге побачив Долорес на похо
роні льотчика Володимира Фомен
ка.
Легендарний Дуглас, комдив
Яків Смушкевич, головний радник
ВПС в Іспанії, особисто викликав
Пабло Теодоре на аудієнцію.
Вас чекає головний радник ком
кор Штерн. Поспішайте. Він зараз
під Сарагосою.
Справа ось у чому, сказав про
славлений командир. – Ось
Бійськайська протока, а ось Хіхон.
Вам необхідно виїхати звідси в Па
риж, де закупите літак іноземної
марки. На ньому ви повинні вивез

ти із Хіхона всіх наших людей, які
залишилися там після згортання
Північного фронту. Мені рекомен
дували вас як досвідченого льотчи
ка, і сподіваюся, що ви виконаєте
це складне завдання.
Штерна він більше не бачив.
Тільки на фронті довідався, що ге
нерал полковник Григорій Штерн,
Герой Радянського Союзу, герой
Хасана загинув у сталінських лабе
тах. Його розстріляли саме в той
день, коли Москву оголосили в
стані облоги. Танки з хрестами сто
яли в Хімках.
До французького кордону доби
рався разом із групою Івана
Євсєєва, яка поверталася додому. У
Парижі все вийшло, як слід. Пабло
Теодоре набивався в ескорт коман
дира ескадрильї винищувачів
Франсіско Тарасона. Він уже встиг
облітати «І 15» та «І 16». Довелося
ввічливо відмовитися. Полушко
вилетів на Хіхон. Місто доживало
останні республіканські дні. Фа
лангісти бомбили його ледь не ціло
добово. Від вибуху постраждав
літак Федора Івановича. Благо, уш
кодження виявилися невеликими,
екіпаж сам поставив машину на
ноги. А більше двадцяти добро
вольців з СРСР не потрапили до рук
заколотників. Полушко в Іспанію
вже не повернувся. Так йому було
наказано. За Піренеями він
здійснив більше 60 бойових виль
отів. На Батьківщині йому вручили
ордени Леніна та Червоного Прапо
ра.
Із атестації на помічника коман
дира 10 ї важкої бомбардувальної
бригади майора Ф.І.Полушка:
«Літає на літаках У 1, У 2, Р 1, Р
5, Р 6, СБ. Загальний наліт годин
1257, вночі – 37 годин. Гідний по
зачергового звання «полковник».
Командир бригади Хрюкін, комі
сар Виволокін. Січень 1939 р.»
Командиром полка літав на
сході. Сформував штурмову диві
зію і разом з нею прибув на фронт
у березні 1943 року. Воював під
Курськом, визволяв Донбас, Ізюм,
Запоріжжя, Кривий Ріг, Одесу, Кур
ляндію. Вона здійснила 15 тисяч
бойових вильотів. Виховала 26 Ге
роїв Радянського Союзу. Її повне
найменування: 305 та Павлог
радська Червонопрапорна ордена
Богдана Хмельницького 2 го ст.
штурмова авіадивізія. Особисто
Полушку ставив задачу командую
чий 3 м Українським фронтом ге
нерал Малиновський, а з коман
дармом Чуйковим він двічі грав у
шахи. З 1955 полковник в запасі.
Займався громадською роботою.
Помер у кінці лютого 1992 року.
Мені теж довелося кинути жмень
ку землі на могилу уславленого ав
іатора.
Ф. І. Полушко (в центрі) з такими
як він сам, фронтовиками
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Виктор Степанович Олейников работал уп
равляющим рудоуправления им. Дзержинско
го, впоследствии был избран первым секрета
рем Криворожского горкома партии, секрета
рем Днепропетровского обкома компартии Ук
раины, заместителем министра черной метал
лургии Украины. Он воспитал целую когорту
партийных и советских работников, от кото
рых требовал, чтобы в центре их повседневной
деятельности оставался простой человек, со
своими нуждами и проблемами. Он учил руко
водителей всех уровней, что именно партийные
и советские органы во главу своей деятельнос
ти должны поставить решение социальнобы
товых и коммунальных вопросов города.
Богатырь Виктор Васильевич свою трудо
вую деятельность начинал в тресте «Криво
рождорводстрой» мастером, был избран пред
седателем Дзержинского, Саксаганского рай
исполкомов, первым секретарем Долгинцевс
кого райкома партии, вторым секретарем Кри
ворожского горкома партии, председателем
Днепропетровского областного совета народ
ных депутатов. С 1994 по 1998 годы Чрезвы
чайный и Полномочный посол Украины в Ка
захстане. Именно он привнес эстетику и ра
циональность в застройку и благоустройство
жилых массивов города, развитие местного
самоуправления, укрепление интернацио
нальной дружбы между Украиной и Казахста
ном.
Особо хотелось бы сказать о Гладуше Вик
торе Дмитриевиче, который прошел от валь
цовщика до директора комбината «Криворож
сталь». Позже был назначен заместителем ми
нистра черной металлургии Украины, замес
тителем Председателя Совета Министров
УССР, министром промышленности и транс
порта Украины, послом Украины в Латвии.
Очень грамотный инженерметаллург, пре
красный организатор, он много сил и энергии
отдал комбинату «Криворожсталь», его рекон
струкции и модернизации, внедрению новой
техники и передовой технологии, решению
социальных вопросов не только предприятия,
но и города в целом.
Хорошую память оставил о себе Филиппов
Николай Федорович. Очень жаль, что он ушел
из жизни в 56 лет. После окончания КГРИ он
трудился на шахте «Гигант» рудоуправления
им. Дзержинского горным мастером, началь
ником участка. Два года был на партийной
работе в аппарате Дзержинского райкома
партии. В 1965 году возвратился на хозяй
ственную работу начальником шахты, потом
главным инженером рудоуправления. Нико
лая Федоровича отличал новаторский подход
в решении больших и малых проблем в горном
деле, повсеместная механизация и автомати
зация производства, совершенствование
структуры управления. Эти черты характера
ему очень пригодились, когда его назначили
директором ИнГОКа, а в 1985 г. – заместите
лем министра черной металлургии Украины.
В 1987 году министерство черной металлур
гии Украины было преобразовано в несколь
ко республиканских объединений, в том чис
ле «Укрруда» преобразована в Производствен
ное объединение «Южруда». Днепропетровс
кий обком партии и лично бывший тогда пер
вый секретарь обкома Ивашко Владимир Ан
тонович поддержали предложение Криворож
ского горкома партии и генерального дирек
тора «Южруды» Филиппова Н.Ф. о размеще
нии объединения в Кривом Роге. Размещение
объединения «Южруда» непосредственно в
Кривбассе позволило улучшить управление
горными предприятиями со стороны государ
ства, повысило оперативность решения их
проблем.
Юрий Сергеевич Кривченко после оконча
ния Московского института стали прошел
путь от инженера до заместителя директора
комбината «Криворожсталь», заместителя сек
ретаря парткома. Потом был избран вторым,
а в 1969 – первым секретарем Дзержинского
райкома партии. С 1974 года – главный инже
нер, а с 1988 – директор института «Укргипро
мез». Именно благодаря его высокой квалифи
кации как инженера, активности и большой
работоспособности, человечности и знанию
людей удалось решить многие проблемы рай

Флагман Криворожья

она. При его активном участии введены в экс
плуатацию многие производства и объекты
комбината «Криворожсталь», в том числе и
комплекс 9 ДП, в кратчайшее время органи
зован быт и питание домностроителей, их
культурное обслуживание, проведены значи
тельные работы по благоустройству района,
решению в жилых массивах коммунальных и
социальнобытовых проблем.
Более 6 лет работал первым секретарем
Дзержинского райкома партии Саворский
Петр Константинович. Почти тринадцать лет
руководил рудоуправлением им. Дзержинско
го, а с 1983 по 1989 г. возглавлял республикан
ское промышленное объединение «Укрруда».
Он много сделал по улучшению работы горно
рудной отрасли, внедрению новой техники и
технологии на горных предприятиях не толь
ко Кривбасса, но и всей Украины.
Нынешний городской голова Вилкул Юрий
Григорьевич работал на шахте «Саксагань»
рудоуправления им. Дзержинского слесарем.
Прошел путь от студента КГРИ до ректора это
го института. Доктор технических наук, про
фессор, академик горных наук Украины, лау
реат Государственной премии Украины, заслу
женный деятель науки и техники Украины. Он
внес большой вклад в подготовку специалис
тов для многих отраслей народного хозяйства,
развитие горной науки и горнорудной про
мышленности. В сложный период он возгла
вил областной Совет народных депутатов. Де
путаты различных партий не могли догово
риться между собой о совместной плодотвор
ной работе на благо населения области. Юрию
Григорьевичу удалось примирить их между
собой, межпартийные разногласия отодви
нуть на второй план, а их энергию и амбиции
направить на решение проблем региона.
Хотелось бы добрым словом вспомнить Мос
каленко Анатолия Ивановича. После оконча
ния службы в рядах советской Армии он рабо
тал слесарем на комбинате «Криворожсталь».
С 1967 года он на комсомольской работе, а с
1972 года – в аппарате обкома партии. В 1980
г. он возвратился в Кривой Рог и был избран
первым секретарем Саксаганского райкома, а
в 1982 году – вторым секретарем Криворожс
кого горкома партии. В 1983 – 1984 годах мы
работали вместе в горкоме партии. Мне, как
первому секретарю горкома, с ним было рабо
тать легко и комфортно. Он хорошо знал орга
низацию партийной работы, руководящие
кадры области и Украины, был надежным со
ратником и порядочным человеком. После
окончания учебы в Академии общественных
наук при ЦК КПСС, обком партии рекомендо
вал его первым секретарем Желтоводского
горкома партии. Этот город специфический,
центр Украины по добыче и переработке ура
новых руд, производству оборудования и ап
паратуры для атомной промышленности все
го СССР. Как руководитель городской партий
ной организации он оставил хорошую память
у желтоводцев.
В тяжелый период для жителей Кривого
Рога председателем Дзержинского райсовета
стал Степанюк Дмитрий Петрович (1990 год).
После развала СССР, экономических связей с
братскими республиками, ликвидации плано
вой системы в стране многие руководители не
смогли работать в новых условиях. Резко со
кратились объемы производства, строитель
ства жилья и промышленных объектов, воз
росла безработица. В этих условиях необходи
мо было найти возможность обеспечить насе
ление продуктами питания, бесперебойную
работу коммунальных предприятий, демокра
тизацию общества и государственного управ
ления. Дмитрий Петрович с этим успешно
справился, так же, как и с теми задачами, ко
торые возникли, когда он был назначен пред
ставителем Президента Украины в Крыму.
Заслуживает самой большой похвалы и под
держки его инициатива по созданию объек
тивной истории нашего города, возрождению
забытых имен людей, которые, не щадя своих
сил, а иногда и жизни, творили эту историю.
Создание по его инициативе городской Ассо
циации «Комсомолец Кривбасса»  первый, но
важный шаг на этом пути. Дай Бог ему и всей
его команде удачи в этом благородном деле.
Много сделали для развития района и горо
да бывшие первые секретари Дзержинского

райкома партии Перетятько А.И. и Черно
в В.Т., председатели райисполкома и райсове
та Шнайдер А.А., Якунин В.А., Кульков М.В.,
Потапов И.И., Довбня В.М.
Заслуженную славу снискали криворожс
кие строители. Более 23 лет возглавлял ком
бинат «Кривбасстрой» Герой Социалистичес
кого труда Саласюк Владимир Митрофано
вич. Действительно, он стал легендарным
строителем Кривбасса. Под его руководством
осуществлялось строительство и реконструк
ция цехов комбината «Криворожсталь», в том
числе и легендарной ДП №9, всех пяти горно
обогатительных комбинатов, многих объектов
машиностроения, легкой и пищевой промыш
ленности, стройиндустрии, коммунального
хозяйства, транспорта и связи, здравоохране
ния, образования и дошкольного воспитания,
культуры и спорта – все это продукция строи
телей комбината «Кривбасстрой».
Большая заслуга Саласюка Владимира
Митрофановича и Кальмуса Николая Ивано
вича (главного инженера комбината), что они
сумели, при помощи райкома и горкома
партии, подготовить и воспитать большую
когорту талантливых руководителей строи
тельных трестов и управлений. Среди них
Сало В.П. – плотник, комсорг треста «Криво
рожстрой», секретарь парткома на строитель
стве ЦГОКа, начальник Домостроительного
комбината, министр строительства Украины.
В тресте «Криворожаглострой», которым ру
ководил Герой Социалистического труда, Зас
луженный строитель Украины Подлепа Алек
сей Пантелеймонович. В 1957 году семнадца
тилетним пареньком начал свою трудовую
деятельность Череп Валерий Иванович. Он
прошел все ступеньки руководства стройкой,
в том числе должность управляющего трестом
«Криворожиндустрой». В 1971 году он стал за
местителем председателя Днепропетровского
облисполкома. С 1977 года он председатель
«Укрмежколхозстроя», министр сельскохозяй
ственного строительства Украины, министр
транспорта, председатель Госстроя Украины.
Деловым авторитетом пользуется управля
ющий трестом «Криворожиндустрой» Земля
ной Николай Федорович. Начал рабочим на
стройке, прошел все ступеньки профессио
нального роста, стал настоящим мастером
своего дела. На многих объектах Кривбасса он
с гордостью может писать: «Построено при
моем участии и под моим руководством».
Особо хотелось бы отметить большой вклад
в создание трудовой славы Кривбасса передо
виков и новаторов производства, выросших в
трудовых коллективах Дзержинского района.
Именно они и их последователи создавали и
прославляли наш город. Далеко за пределами
Кривбасса известны имена и трудовые дела:
Галенко Иосифа Афанасьевича – бригадира
комплексной экскаваторной бригады, Героя
Социалистического труда, заслуженного стро
ителя УССР, члена ЦК компартии Украины,
депутата Верховного Совета СССР. Именно его
бригада достигла самой большой выработки
на строительстве объектов Донбасса и Крив
басса, каналов Сев. Донец  Донбасс, Днепр –
Кривой Рог и других стройках.
Высоцкого Александра Степановича, про
ходчика рудоуправления им. Дзержинского,
Героя Социалистического труда, депутата Вер
ховного Совета СССР 7 – 9 созывов, установив
шего всесоюзный рекорд проходки в скальных
породах.
Сторожука Анатолия Васильевича, валь
цовщика блюминга комбината «Криворож
сталь», Героя Социалистического труда, почет
ного металлурга Украины, члена Ревкомиссии
ЦК КПСС, делегата ХІХ партийной конферен
ции КПСС, новатора производства.
Я назвал только этих знаменитых тружени
ков района. К сожалению, всех передовиков
перечислить невозможно. Их имена остались
в музеях, на стелах, в трудовых коллективах.
О них должны помнить криворажане, на их
примере необходимо воспитывать подрастаю
щее поколение. Многие их последователи в
новых условиях все делают для того, чтобы
Кривой Рог стал краше, а жители счастливее.
Хотелось бы отметить одну общую черту,
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характерную криворожанам – единство слова
и дела, настойчивость в достижении постав
ленных целей. Именно это позволило своевре
менно вводить в эксплуатацию такие гиганты,
как комплекс доменной печи №9 на КМК «Кри
ворожсталь». Несмотря на то, что по вине Мин
чермета УССР с опозданием была начата ре
конструкция аглофабрики №2 НКГОКа по
производству агломерата специально для ДП
9, к ее пуску все работы были закончены, и
сырье начало поступать вовремя. Все горно
обогатительные комбинаты начали досрочно
производить железорудный концентрат. Та
ких примеров можно приводить множество.
Это стало возможным благодаря слаженной
работе руководителей всех органов и уровней,
организующего начала городского комитета
КП Украины и его секретарей. Именно они
были тем двигателем, который задавал темп
во всех делах, последовательно проводили ли
нию на повышение ответственности руково
дящих кадров за выполнение государствен
ных планов и решение социальных вопросов
жителей города. В этих делах трудно переоце
нить роль первых секретарей горкома партии.
О Викторе Степановиче Олейникове и Миха
иле Сергеевиче Пичужкине и созданной ими
криворожской школе подготовки и воспита
ния руководящих кадров я уже говорил выше.
Продолжателями этих дел стали их преемни
ки. Артамонов Владимир Александрович – Ге
рой Социалистического труда, который полу
чил это звание, возглавляя городскую партий
ную организацию. Впоследствии он был из
бран вторым секретарем Одесского обкома
партии, а до ухода на заслуженный отдых ра
ботал в органах народного контроля Республи
ки. Нивалов Николай Николаевич был вто
рым, а потом первым секретарем горкома
партии, вторым секретарем Днепропетровско
го, первым секретарем Черновицкого обкомов
партии.
Юрий Петрович Бабич почти десять лет
возглавлял исполком Криворожского горсове
та и четыре года был первым секретарем гор
кома партии. В 1983 году его избрали предсе
дателем исполкома Днепропетровского обла
стного Совета народных депутатов. При его не
посредственном участии и руководстве были
решены многие вопросы развития г. Кривого
Рога и Днепропетровской области.
Хотелось бы особо отметить, что никто из
руководителей советских и партийных орга
нов Кривого Рога не был освобожден за упуще
ния по работе и неблаговидные поступки, а
только переходили на более высокие и ответ
ственные должности.
Лично мне пришлось вместе с ними рабо
тать и решать много сложных вопросов разви
тия города. Я был свидетелем, когда многие из
них, не считаясь со своим личным временем,
сутками не уходили со строек и промплоща
док. Особенно в предпусковой период и во вре
мя аварий. Благодаря такому отношению
большинства руководителей к своему делу нам
удалось в течение многих лет выполнять пла
ны ввода в эксплуатацию промышленных
объектов, объектов жилья и соцкультбыта.
К сожалению, за последние 20 лет незави
симости Украины резко уменьшились объемы
строительства не только в стране, но и в Кри
вом Роге. По нашей области в 2010 году всего
введено 200 тыс. м2 жилья, тогда как в 1986
году мы ввели в Кривом Роге свыше 400 тыс.
м2. Правда, город стал чище и привлекатель
ней, удобней для жизни. В этом не малая зас
луга нынешних руководителей города и быв
шего городского головы Юрия Викторовича
Любоненко. Я уверен, что народные депута
ты Дзержинского райсовета и Криворожско
го горсовета сделают все, чтобы в Кривом Роге
получили дальнейшее развитие все хорошие
традиции прошлого, а жители города горди
лись своими руководителями.
Успехов Вам и процветания!
Стежко Станислав Андреевич,
первый секретарь Криворожского
горкома компартии Украины (1983 –
1989 гг.), председатель исполкома
Днепропетровского областного Совета
народных депутатов (1989 – 1992 гг.).
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Якщо б каміння і бронза заговорили
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ВКЛОНИМОСЯ ТИМ

(братські могили, пам’ятники, меморіальні дошки та знаки Дзержинського району)

Пам’ятник першому директору заводу
«Криворіжсталь» ВЄСНІКУ ЯКОВУ ІЛЛІЧУ
відкритий у липні 1999 на честь 654річчя
КМК на майдані перед прохідною на
підприємство по вул. Орджонікідзе. Автор 4
заслужений художник України О.Васякін.
Являє собою погруддя з чавуну. Перший ди4
ректор зображений у напіввійськовій одежі
з двома орденами за громадянську війну. Ви4
готовлений у фасонно4ливарному цеху КМК.
***
Пам’ятний знак
на честь будівель4
ників 94ї доменної
печі заводу «Кри4
воріжсталь» вста4
новлений у листо4
паді 1974 р. на Но4
водоменній площі
(виїзд на терито4
рію ДП49). Виго4
товлений за про4
ектом інженера
В.Шульгіна.
Являє комплекс
навпіл розрізаних
труб великого діаметру. Напис свідчить, що
в будівництві ДП49 брали участь 35 проект4
них інститутів та організацій, 1985 заводів
СРСР, країни РЕВ, вкладено 261,9 тис. кум.
м бетону.
***
Монумент «Пе4
ремога» відкри4
тий 08.05.1968
на розі пр. Миру
та вул. Димитро4
ва. Ініціатива
закладення на4
лежить ветера4
нам 48 гв. Криво4
різької стрілець4
кої дивізії. Осно4
ву складає по4
стать солдата4
переможця в шо4
ломі. Скульптори
Є . Го р б а н ь ,
Б.Климушко,
М.Красотін, арх4
ітектор І.Ланько, художник І.Лось. Червоно4
армієць лівою рукою закликає рухатися на во4
рога, в правиці – автомат. Внизу стела з трьох
композиційних груп. Поданий перелік дивізій
та частин, які відзначилися в боях за Кривий
Ріг в лютому 1944 р. Місце міських урочисто4
стей на честь визволення Кривого Рогу та 9
травня, в ході яких проводиться запалення
факелів та проходження частин військового
призову.
***
Пам’ятний меморіал «Стела героїв» відкри4
тий у червні 1991 в однойменному сквері по
вул. Димитрова та пр. Металургів. Компози4
ція з 24х напівкілець символізує бойовий і
трудовий подвиги криворіжців за період
194041984 рр. В металі вкарбовані 44 імені
Героїв Радянського Союзу та 59 – Героїв Соц4
іалістичної праці, долі яких пов’язані з Крив4
басом. 14 мозаїчних панно передає літопис
гірничого краю.
***
Пам’ятники В.І.Ле4
ніну:
1. Встановлений на
пр. Металургів на
фоні Палацу мета4
лургів, відкритий у
квітні 1960 р. Постать
В.І.Леніна відображе4
на в повний зріст.
2. Встановлений на
фоні адмінкорпусу
ПАТ «Арселор Міттал4
Стіл» у квітні 1960.
Постать В.І.Леніна
відображена в по4
вний зріст.

***
Пам’ятник Богдану Хмельницькому
відкритий у січні 1954 р. в парку імені украї4
нського гетьмана, полководця 164841654 рр.
війни за незалежність. Являє постать геть4
мана в повний зріст без кашкета, з булавою
за поясом. Виготовлений в майстерні худ4
фонду СРСР для масового тиражування на
честь 3004річчя возз’єднання України з Ро4
сією.
***
Монумент «Данко»
встановлений в жовтні
1965 на фоні кінотеатру
«Сучасник» по пр. Гагар4
іна на честь 1004річчя з
дня народження М.Горь4
кого. Міфічний герой
зображений у драматич4
ний момент, коли пере4
дає своє серце людям.
Скульптор 4 заслужений
художник України О.Ва4
сякін. Виготовлений із
чавуну, який встановле4
ний на гранітному по4
стаменті.
***

Пам’ятник воїнам4інтернаціоналістам
відкритий в листопаді 1987 в сквері Героїв.
Скульптор А.Ярошенко. Постать воїна4де4
сантника (образ воїна4афганця Д.Сушка)
при повній бойовій екіпіровці. У підніжжя на
гранітній плиті вибиті імена криворіжців,
які не повернулися з афганської війни 19794
1989 рр.
***
Пам’ятник воїнам4криво4
ріжсталівцям, які загинули
в роки Великої Вітчизняної
війни, відкритий у травні
1985 р. у вигляді величного
меморіалу на території
КМК (ПАТ «Арселор Міттал
4 Кривий Ріг». В основі пря4
мокутна колона, де у
верхній частині зображена
зірка і прапор. На плитах
подані 350 імен праців4
ників КМЗ, які загинули під
час війни 194141945 рр.
Біля підніжжя постаті ста4
рого металурга, кулеметни4
ка та бійця, який кличе впе4
ред.

***
Пам’ятник вої4
нам4коксохімів4
цям, які загинули
під час Великої
Вітчизняної
війни, відкритий
у травні 1985 р.
на території Кри4
ворізького коксо4
хімічного заводу.
Автор проекту
А.Мисько. Осно4
ву складає залізо4
бетонна колона,
яка завершуєть4
ся барельєфом
ордена Вітчизня4
ної війни зі
стрічкою. Ліво4
руч на стелі дати 194141945 рр., праворуч
відображення шолома з автоматом ППШ.
Посередині викарбувані імена 58 загиблих у
боях коксохіміків.
***
Скульптурна композиція «Вчителько моя»
встановлена в жовтні 2005 р. перед входом
до головного корпусу Криворізького педуні4
версітету на честь 754річчя заснування цьо4
го навчального закладу. Символізує велич
професії вчителя в образі жінки4матері,
жінки4учителя.
***
Бюст Орджонікід4
зе Г.К., встановле4
ний в листопаді
1959 р. в сквері на
однойменній вулиці
поблизу Народного
дому. Скульптор 4
заслужений худож4
ник України О.Ва4
сякін. Являє собою
погруддя із склобе4
тону на постаменті з
цегли. Перебуває на
реконструкції.
***
Пам’ятний знак на честь інтернаціональ4
ної дружби студентів Криворізького гірничо4
рудного інституту встановлений в жовтні
1977 р. в сквері поруч з головним корпусом
КТУ. Брила має природне походження і скла4
дається з місцевих гірничих порід. У центрі
вмонтована сталева розетка.
***
Пам’ятний знак на честь бійців та коман4
дирів 48 гв. Криворізької стрілецької дивізії
встановлений в травні 1995 р. на вул. Рад4
госпній. Гранітна стела зберігає пам’ять про
невідомих визволителів Кривбасу з прослав4
леної дивізії.
***

Братська могила радянських воїнів4визво4
лителів закладена в лютому 1944 р. на Дзер4
жинському кладовищі по Нікопольському
шосе. Меморіал відкритий в травні 1967 р.
Під гранітними плитами поховані 78 бійців
і командирів 20 гв. і 48 гв. Криворізьких
стрілецьких дивізій. Основу складає постать
бійця з прапором і жінка4мати у скорботі. В
2010 р. за ініціативою Асоціації «Комсомо4
лець Кривбасу» меморіал підданий реконст4
рукції.

***
Братська моги4
ла радянських
воїнів4визволи4
телів закладена в
листопаді 1969 р.
шляхом перепо4
ховання загиблих
під час визволен4
ня Кривого Рогу,
що спочатку були
придані землі
безпосередньо на
місці боїв в Зеле4
ному містечку.
Його територію
готували для за4
будови
комп4
лексів ДП49. В
центрі барельєф у
вигляді матері з
лавровим вінком.
Вона стоїть на
фоні трьох гранітних прапорів. На плитах
вибито 92 імені. Скульптор О.Ярошенко.
Місце урочистостей мешканців Дзержинсь4
кого району на честь визволення Кривого
Рогу та Дня Перемоги.
***
Пам’ятний знак на честь дружби поміж
Кривим Рогом та Ніжнім Тагілом встановле4
ний в травні 2254річчя Кривого Рогу. Розта4
шована на початку алеї з 50 уральських бер4
ізок, привезених делегацією з міста4побра4
тима.
***
Пам’ятник «Козак Кривий Ріг» встановле4
ний в травні 2011 р. в сквері поруч із спору4
дою міськвиконкому. Скульптор 4 заслуже4
ний художник України О.Васякін. Скульп4
турна композиція являє образ легендарного
Козака Рога, який утримує коня.
***
Пам’ятний знак на честь загиблих бійців
64го окремого штурмового батальйону вста4
новлений в червні 2011 р. на привокзальній
площі залізничної станції «Кривий Ріг» («Чер4
вона»). Завдяки багаторічній діяльності гру4
пи «Пошук» встановлені прізвища 150
штрафників, які до цього мали офіцерські
звання, загиблих під час визволення тери4
торії Дзержинського району. Комплекс скла4
дається з трьох колон, які встановлені на
фоні контурів п’ятизіркового символу та ув4
інчані трьома лелеками.
***

Пам’ятна дошка на честь бійців і коман4
дирів 353 стрілецької дивізії, які загинули в
боях лютого 1944 на території Криворізько4
го коксохімічного заводу, встановлена в лю4
тому 1985 р. на одному з корпусів заводу.
***
Меморіальна дошка
на честь Героя Соціал4
істичної праці М.С.Га4
латова встановлена в
1986 р. на будинку №
2 по однойменній ву4
лиці. Напис свідчить,
що названа на честь
директора заводу
«Криворіжсталь» за
період 195941968 рр.
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Якщо б каміння і бронза заговорили

СВЯТИМ МІСЦЯМ
Меморіальна дошка на честь Героя Ра
дянського Союзу В.Ф.Скопенка встановле
на у квітні 1995 р. на фасаді головного кор
пусу Криворізького педуніверситету. Виго
товлена з граніту. Напис свідчить, що Ва
силь Федорович закінчив фізикоматема
тичний факультет у 1935 р.
***

Меморіальна дошка на честь Героя Ра
дянського Союзу П.І.Костенка встановлена
на будинках № 11, № 23, на фасаді ЗОШ №
103. Напис свідчить, що вулиця названа на
честь загиблого воїна.
***

Меморіальна дошка на честь директора
підприємства «Траменерго» (Трампарк)
М.Й.Лисиці встановлена на адміністратив
ному корпусі комунального підприємства
«Міський трамвай» у січні 2000 р. Скульптор
 заслужений художник України О.Васякін.
Михайло Йосипович керував пуском першої
лінії трамвая, загинув під час репресій 30х.
***
Меморіальна дошка на честь державного
діяча П.П.Постишева встановлена на розі
вул. Постишева та пр. Металургів в листо
паді 1967 р. Напис на білому мармурі
свідчить, що вулиця, яка бере свій початок,
названа на честь П.П.Постишева.
***

Меморіальна дошка на честь діяча бол
гарського та міжнародного революційного
руху Г.Димитрова встановлена в 1974 р. на
споруді ЗОШ № 4 (вул. Димитрова, №15). На
білому граніті барельєф та вказівний напис,
що вулиця названа ім’ям Г.Димитрова.
***
Меморіальна дош
ка на честь Героя Ра
дянського Союзу
Ф.Ф.Рязанова вста
новлена в 1988 р. на
будинку № 19 одной
менної вулиці. Напис
по чавунній плиті
свідчить, що вулиця
названа ім’ям дирек
тора заводу «Кривор
іжсталь» за період
19471959 рр.
***
Меморіальна
дошка на честь
маршала Радянсь
кого
Союзу
К.К.Рокосовсько
го встановлена в
1978 на будинку
№4 по одной
менній вулиці. На
пис на темному
граніті свідчить, що вулиця названа ім’ям
видатного полководця.

Меморіальна дошка на честь Героя Соціалі
стичної праці В.М.Саласюка встановлена в серпні
2001 на фасаді будинку, що належав асоціації
«Кривбасбуд» (вул. Орджонікідзе, № 10). Виго
товлена з чорного граніту, напис свідчить, що
Володимир Митрофанович працював началь
ником комбінату «Кривбасбуд» у 19681992 рр.
***
Меморіальна дошка на честь заслуженого
будівельника України М.І.Кальмуса встанов
лена в серпні 2005 р. на фасаді будинку, що
належав асоціації «Кривбасбуд» (вул. Орджо
нікідзе, № 10). Виготовлена з чорного грані
ту, напис свідчить, що Микола Іванович пра
цював головним інженером комбінату.
***
Меморіальна дошка на честь відомого
організатора будівельної індустрії Кривбасу
О.І.Пономаренка відкрита в серпні 2005 р.
на фасаді будинку, що належав асоціації
«Кривбасбуд» (вул. Орджонікідзе, № 10). Ви
готовлена з чорного граніту, напис свідчить,
що Олександр Іванович працював началь
ником комбінату в 19641969 рр.
***
Меморіальна дошка на
честь першого директора
заводу «Криворіжсталь»
Я.І.Вєсніка встановлена
в серпні 1967 р. на адмі
ністративному корпусі
КМЗ. Напис на білому
мармурі свідчить, що
Яків Ілліч працював ди
ректором будівництва заводу в 19311937
рр. Демонтована разом із спорудою. Збері
гається в музеї підприємства.

***
Меморіальна дошка на честь працівників
фасонноливарного цеху заводу «Криворіж
сталь», які загинули під час Великої Вітчиз
няної війни 19411945 рр. відкрита на спо
руді корпусу цеху в травні 1965 р. Виготов
лена з чавуну, вибиті 32 прізвища. Внизу
зображення контурів ордена Вітчизняної
війни та дубової гілки.
***

Меморіальна дошка на честь викладачів
та студентів Криворізького державного пе
дагогічного інституту, які загинули під час
Великої Вітчизняної війни 19411945 рр.,
відкрита у вестибюлі головного корпусу в
травні 1965 р. Золотими літерами на білому
мармурі викарбувані 12 прізвищ.
***
Меморіальна дошка на честь заслужено
го лікаря України М. Г. Нікольського встанов
лена в жовтні 2005 р. на адмінкорпусі
міської санепідстанції по вул. Олейникова,
№3. На граніті вибитий барельєф Миколи
Георгійовича та напис про те, що він працю
вав головним лікарем міської СЕС.
***

Меморіальна дошка на честь першобуді
вельників Соцміста встановлена в травні
2000 р. на житловому будинку № 12 по вул.
Косіора. Напис на червоній гранітній плиті
свідчить, що на цьому місці будівельники з
бригади М.Сутермана в липні 1931 р. закла
ли перше каміння, з якого почалося Соцмісто.
***
Меморіальнадошка
на честь криворізьких
підпільників з групи
М.Решетняка встанов
лена у вересні 1965 на
споруді ЗОШ № 15 (вул.
Орджонікідзе, № 40).
Напис на сірому граніті
свідчить, що в СШ № 15
навчалися М.Решетняк,
А.Жовтуха, Г.Романова,
О.Щербак, М.Ходич.
***
Меморіальна дошка на
честь військового льотчи
ка О.І.Жука відкрита в
червні 1979 р. на споруді
електроремонтного цеху
заводу «Криворіжсталь».
Напис на чавунній плиті
свідчить, що Олександр
Іванович працював у цеху,
а під час Великої Вітчиз
няної війни в повітряному
бою збив 2 німецьких літа
ка, а третій таранив.

***
Меморіальна дошка на честь реформато
ра метрологічної служби в Кривбасі
Л.І.Машкіна відкрита в червні 2011 р. на
споруді Державного підприємства «Кривор
ізький наукововиробничий центр стандар
тизації, метрології та сертифікації». Виго
товлена з чавуну у вигляді барельєфу Леоні
да Івановича та напису, що він працював тут
директором у 19982011 рр.
***
Меморіальна дошка на честь Героя Соціа
лістичної праці Г.Ф.Армашової встановлена
в жовтні 2010 р. на будинку « 12 по вул. Ціол
ковського. Виготовлена з чорного граніту.
Напис свідчить, що Ганна Федорівна мешка
ла в цьому будинку в 19761981 рр.
***
Меморіаль
на дошка на
ч е с т ь
підпільної
організації,
яку очолював
Ю.М.Козачен
ко встановлена
в червні 1984
р. на фасаді бу
динку № 7 по
вул.
Рево
люційній. Ви
готовлена з чавуну, напис свідчить, що в
цьому будинку розташовувався підпільний
комітет (11.194102.1943). Праворуч вкар
боване лаврове листя.
***
Меморіальна дошка
на честь підпільника
Ю.М.Козаченка вста
новлена в 1969 р. на
головному корпусі
ЗОШ № 16 (вул. Рево
люційна, № 22). Виго
товлена з білого мар
муру. Напис свідчить,
що в СШ № 16 Юрій
Маркович працював
учителем.
***
Меморіальна дошка на честь заслужено
го вчителя України, професора П.І.Шевчен
ка встановлена на фасаді головного корпу
су Криворізького педуніверситету (пр. Гага
ріна, № 54). Напис свідчить, що Павло Іва
нович очолював інститут/університет у
19792000 рр.
***
Меморіальна дошка на честь 200мільйон
ної тонни прокату виготовлена у вересні
1985 із чавуну. Напис свідчить, що історич
на подія відбулася 22.08.1986 р. Зберігаєть
ся в музеї підприємства.
***
Меморіальна дошка на честь 250мільйон
ної тонни сталі виготовлена в грудні 1986 р.
На сталевій розетці вказано, що ця історич
на подія відбулася в мартенівському цеху
17.12.1986 р. Зберігається в музеї підприє
мства.
***
Меморіальна дошка на честь 250мільйон
ної тонни чавуну виготовлена у вересні 1985
р. Напис свідчить, що ця історична подія
відбулася 27.09.1985 р. в доменному цеху №
1. Зберігається в музеї підприємства.
***
Меморіальна дошка
на честь Першої тонни
сталі, виготовленої у
кисневоконверторно
му цеху № 2, виготов
лена в жовтні 1965 р.
Сталева брила з напи
сом про дату початку
виготовлення сталі
(15.10.1965 р.).
***

Меморіальна дошка на честь заснування
ремонтномеханічного цеху № 2 виготовле
на в грудні 1979 р. з чавуну. Напис свідчить,
що цех заснований у 1968 р.
Добірку підготував
Володимир Бухтіяров
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Скарби нашої спадщини

Необхідно звернути увагу на музеї. Це справжні берегині пам’яті,
імен, подій. Все це треба зберегти. І не тільки в суто професійних
музеях. Їх все більше створюють на підприємствах, в учбових закладах,
на базі громадських формувань та об’єднань. Подаємо перелік
краєзнавчих народних музеїв. Ми довідаємося про напрямки їх зібрань,
колекцій. Цей довідковий матеріал стане у нагоді багатьом.
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ПОДОРОЖ У

Музей «Літературномистецьке Криворіжжя»

Музей «Козацька слава»

Адреса музею: 50086, м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 79/6, тел. (0564) 71942947.

Адреса музею: 50006, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 13, тел. (0564) 90976948.

Музей «Літературне Криворіжжя» заснований з ініціативи колишнього декана філологіч)
ного факультету кандидата філологічних наук Ялового Федора Захаровича. За підтримки
проректора з навчальної роботи О.О.Любара, співробітники кафедри української літерату)
ри – доцент Л.Б.Стрюк, доцент А.В.Козлов, старший лаборант І.Є.Бугайова, викладач
Л.В.Панчук та інші створили літературно)етнографічний музей, який було відкрито 30
жовтня 1990 року. Цьому передувала значна збирацька робота (8 років), в результаті чого
було зібрано 4 тис. літературних та етнографічних експонатів, які лягли в основу експо)
зицій, розташованих у двох залах музею.
Профіль музею – літературний. Його діяльність спрямована на відображення літератур)
ного та культурного життя на Криворіжжі та Дніпропетровщині, виховання молоді.
Метою заснування музею «Літературне Криворіжжя» було створення центру підготовки
майбутнього вчителя мови та літератури, що володіє і навичками краєзнавчої роботи, умов
для дослідницької діяльності аспірантів та студентів. Музей також задумувався як фактич)
не відображення літературного життя на Криворіжжі, діяльності літературних гуртків та
об’єднань. Протягом роботи музею завдяки активній збирацькій роботі викладачів кафед)
ри та студентів факультету експозиційні матеріали систематично поповнювалися. На базі
музею проводяться лекційні та практичні заняття з курсів «Фольклор», «Історія української
літератури», «Українознавство», «Етнологія України», «Культурологія». Із 2001 року у музеї
проводяться засідання Асоціації криворізьких літераторів, відбуваються заходи про)
світницького та мистецького спрямування. З 1997 року фактичне керівництво музеєм
здійснює Бугайова І.Є.
Засновник музею – педагогічний колектив факультету української філології Криворізь)
кого державного педагогічного університету.
Керівник музею – Бугайова Ірина Євгеніївна, відповідальна за роботу музею.

Історія кожного народу має свій соціальний символ і ототожнює з життєдіяльністю його
найхарактернішого прошарку, який вважається ознакою нації. Для України таким симво)
лом є козаччина. Без неї нема української історії.
Музей «Козацька слава» ) це результат кропіткої трирічної роботи педагогів та вихованців
краєзнавчих гуртків Центру дитячої та юнацької творчості Дзержинського району міста
Кривого Рогу, яка проходила в рамках міської краєзнавчої акції «Криворіжжя ) край козаць)
кий». Музей «Козацька слава» було засновано в Центрі дитячої та юнацької творчості Дзер)
жинського району у вересні 2009 року за ініціативи директора закладу Щербань Наталі
Іванівни.
У музеї «Козацька слава» нараховується до 117 експонатів. Найціннішим експонатом є
альбом родини Хрієнків, потомків славетного козацького роду, який передала в музей Ніна
Георгіївна Хрієнко. В даному альбомі зберігаються фотодокументи, датовані 1910 роками,
оригінали унікальних документів, свідоцтв, які охоплюють період 1909)1950 років. Ціка)
вою та змістовною є експозиційна виставка «Пластика нових форм. Історична скульпту)
ра», присвячена темі козацтва. До її складу входять 12 скульптур, які виготовили вихованці
гуртка ЦДЮТ «Пластика нових форм» (керівник гуртка Зоя Олексіївна Пархаєва). У музеї
зберігаються матеріали пошукових робіт, є історична бібліотека. На базі музею проходять
відкриті заняття на теми «Козацька берегиня», «Козацька доба», «Гетьмани України». Бага)
то цікавої інформації можна дізнатись під час оглядової екскурсії «Козацькими стежина)
ми», яку проводять вихованці гуртків краєзнавчого спрямування Центру дитячої та юнаць)
кої творчості Дзержинського району м.Кривого Рогу.

Художній музей факультету мистецтв
Криворізького державного педагогічного університету
Адреса музею: 50050, м. Кривий Ріг, вул. Землячки, 9, тел. (0564) 92987970.
Художній музей було відкрито у жовтні 2007 року на базі факультету мистецтв Кривор)
ізького державного педагогічного університету. У чотирьох пристосованих кімнатах розм)
іщено експозицію з понад ста творів образотворчого мистецтва відомих українських мистців
членів Національної спілки художників України та художників)аматорів. В експозиції му)
зею представлено графіку, живопис, скульптуру та декоративно)прикладне мистецтво.
Основу експозиції склали станкова графіка народного художника України Василя Лопа)
ти та заслуженого художника України Миколи Стратілата, членів НСХУ Давида Беккера,
Петра Ситника, Степана Головатого, Миколи Резніченка, Володимира Авраменка, Анато)
лія Труфкіна та інших. Твори Народного художника України Володимира Чуприни, членів
НСХУ Івана Авраменка, Дмитра Грибка, Миколи Лихошви, Артема Пучкова, Анатолія Бур)
тового, Віктора Новаха, Миколи Сорокіна, Юрія Ященка, Віктора Мішуровського, Юрія
Бондаренка, Володимира Щербини, Володимира Томашевського, Олександра Юрченка та
багатьох інших мистців представляють живописну частину експозиції. В експозиції є малі
скульптурні форми заслуженого художника України Олександра Васякіна, Володимира
Лясковського, Івана Лавріненка та Дмитра Пляко. Декоративно)прикладне мистецтво пред)
ставлене роботами Народних майстрів Наталії Юсипчук та Дмитра Курика. Почесне місце
займає графічний автопортрет засновника художньо)графічного факультету у Кривому Розі
художника, професора Володимира Непомнящого. Експозиція була б не повною без творів
художників)викладачів Олега Щербакова, Руслана Пильника, Олександра Удовенка, Сер)
гія Пономаря, Анатолія Крицького та Анатолія Красовського.
Колекцію музею зібрано завдяки благочинній діяльності художників та родичів худож)
ників, які передали в дар музею наявні художні твори.
При музеї працює виставкова зала факультету мистецтв, у якій упродовж року експону)
ються періодичні виставки як професійних художників, так і студентів та викладачів фа)
культету.
Художній музей факультету мистецтв при КДПУ став осередком освіти і виховання, що
залучає молоде покоління до вивчення мистецької спадщини свого народу, сприяє форму)
ванню освіченої творчої особистості в системі національної освіти Української держави.
Музей створено за ініціативою педагогічного колективу факультету мистецтв КДПУ на
принципах доцільності, актуальності, зацікавленості. Керівник музею член НСХУ, старший
викладач кафедри образотворчого мистецтва Олександр Сергійович Юрченко.
Музей проводить організовані екскурсії для студентів та викладачів рідного університе)
ту, так і для учнівської молоді інших навчальних закладів та гостей міста. Експонати з му)
зею беруть участь в інших мистецько)культурних заходах університету та міста.

Науководослідний
геологомінералогічний музей
Адреса музею: 50002, м. Кривий Ріг,
вулиця Пушкіна, 37,
тел. (0564) 90909959
В стінах Криворізького технічного універ)
ситету знаходиться науково)дослідний гео)
лого)мінералогічний музей, експозиція яко)
го відображає кам’яне багатство Кривбасу,
ближнього та дальнього зарубіжжя.
Музей створено за ініціативою ректора
професора Бизова В.Ф. та офіційно відкритий 26 лютого 1996 року.
Неоцінений вклад у справу заснування музею, збору колекції вніс
кандидат геолого)мінералогічних наук, доцент кафедри загальної
геології та розвідки родовищ корисних копалин Домарєв Д.С. Він і
був першим директором музею.
Унікальність музею полягає в кількості, показних якостей зразків,
повноті представлення гірських порід, руд і мінералів як Кривбасу, так
ближнього і дальнього зарубіжжя. Тут представлені майже усі республіки СНГ, Японія, Ки)
тай, Канарські острови, Єгипет, Афганістан, Алжир, Іран.
11 лютого 2004 року розпорядженням КМУ № 73)р колекція каменю музею внесена до
Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України. У
січні 2000 року ця колекція руд і порід уперше систематизована за генетичним типом і фор)
маційною приналежністю доктором геолого)мінералогічних наук Трощенко В.М.
Експозицією музею широко користуються студенти технічного університету, металург)
ійної академії, педагогічного університету, технікумів і коледжів, школярі навчальних зак)
ладів.
Систематично приїздять на екскурсію в місто і відвідують музей студенти інших учбових
закладів, зокрема, Краківської гірничої академії (Польща), Львівського університету Івано)
Франківського університету нафти та газу, Державного педуніверситету ім.Вінніченко
(м.Кіровоград), Національного університету ім. Мечникова (м.Одеса), а ще делегації і гості
міста з інших держав (США, Канада, Великобританія, Іспанія, Німеччина, В’єтнам, Фран)
ція, Росія, Білорусь, Узбекистан, Швейцарія, Данія, Монголія, Японія, Китай та інші).

Музей етнографії
Адреса музею: 50006, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 13, Центр дитячої та
юнацької творчості Дзержинського району, тел. (0564) 90976948
Музей було засновано в 1993 році за ініціативи директора закладу Наталії Іванівни Щер)
бань та керівника гуртка Алли Миколаївни Леонтєвої. Він був створений з метою активі)
зації краєзнавчої пошукової діяльності та популяризації культури рідного краю в районі.
У музеї етнографії ЦДЮТ нараховується близько 300 експонатів. Найціннішим з них є
весільне вбрання молодої , датоване 1910 роком. Крім того, експозиції музею доповнюють)
ся колекціями вишитих рушників і глиняних виробів. Зацікавить відвідувачів й покуть та
сільська піч з грубою, варистою піччю, підпіччям та різним пічним начинням. Посеред му)
зейної кімнати розташувався старовинний верстак, а вздовж стіни – великі старовинні
скрині, в яких зберігається різний крам. Імпровізовану підлогу прикрашено домотканими
ряднинками. А цікаві фотоколажі стали предметом гордості музею етнографії, адже до їх
складу входять фотографії, датовані 1908)1910 роками.
На базі музею проводяться народні свята та заняття: вечорниці, «Свято посвіту», «Украї)
нська вишиванка», «Хата, моя біла хата», «Український костюм». Слід зазначити, що юні
пошуковці використовували експонати музею під час підготовки матеріалів для пошукових
робіт у рамках Всеукраїнської історико)етнографічної експедиції «Україна вишивана».
Багато цікавої інформації про культуру рідного краю можна дізнатись під час оглядової
екскурсії «Етнографічні нариси», яку проводять вихованці гуртків краєзнавчого спрямуван)
ня Центру дитячої та юнацької творчості Дзержинського району міста Кривого Рогу.

Геологокраєзнавчий музей
Адреса музею: 50000 м. Кривий Ріг,
парк імені Юрія Гагаріна,
Палац дитячої та юнацької творчості,
тел. (056) 92932909.
Музей засновано 21.09.2000 року. Мета
роботи закладу : залучення учнівської мо)
лоді до вивчення та збереження історико)
культурної спадщини українського народу,
формування освіченої особистості та вихо)
вання у дітей та підлітків любові до України.
У музеї зібрано рідкісні експонати:
) декоративно)облицювальне каміння: різнокольорові граніти (рожевий, сіро)рожевий,
сірий, смугастий), амфіболіти;
) поробне каміння : тигрове око, соколине око, кошаче око, червоно)смугасті та біло)сму)
гасті залізисті кварцити;
) мінерали: амазоніт, мусковіт, біотит, аметист, гірський кришталь;
) останки мамонта – ребро, зуб, щелепа, бивень.
У навчально)виховному процесі пройшли апробацію та використовуються інноваційні
форми роботи:
)інтерактивні (робота в группах, участь в експедиціях, робота в бібліотеці, архівах, екс)
курсії, походи);
)проектні (складання екскурсійних маршрутів, розробка екологічних проектів);
)творчо)пошукові (написання науково – дослідницьких робіт, рефератів, доповідей; вив)
чення історій вулиць, пам’ятників).

Краєзнавчий музей Інгульця
Адреса музею: 50102, м.Кривий Ріг, вулиця
Недєліна, 25, Центр дитячої та юнацької
творчості «Ріднокрай», тел. (0564) 22917933.
Дата заснування музею: 09.05.1987, наказ
№ 27 по районному відділу освіти Інгулецької
райради. Пріоритетними напрямками діяль)
ності музею є пошукова, просвітницька, експо)
зиційна робота. Музей містить більше 1000 ек)
спонатів, серед яких ) скам’янілі рештки тва)
рин Сарматського моря, залишки предметів зі
скіфських поховань залізного віку, сільсько)
господарські знаряддя праці та предмети по)
буту ХІХ ) початку ХХ століття, знаряддя праці шахтарів ХІХ ст., особисті речі видатних зем)
ляків та фотографії перших об’єктів соціально)побутового призначення.
Музей складається з таких розділів: «Природа рідного краю», «Етнографічний відділ», «Істо)
ричне минуле Інгульця», «Інгулець у роки Великої Вітчизняної війни», «Історія розвитку
ІнГЗК», «Видатні люди Криворіжжя».
Краєзнавчий музей Інгульця є методичною базою навчально)виховної та просвітницької
роботи для вихованців ЦДЮТ «Ріднокрай» та учнівської молоді житломасиву Інгулець. На його
базі проходять різні за формою районні масові заходи: вечори пам’яті, літературні читання,
краєзнавчі конференції, звіти пошукових загонів шкіл, творчі зустрічі. Традиційними стали
заходи до Дня партизанської слави, Дня визволення міста, Дня Перемоги, які проходять із
запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни. Відеотека музею поповнилась фільмами
«О днях минулых», «Широківщина – наш південний сусід», «ІнГЗК – головне підприємство краю»,
«Кривий Ріг – залізне серце України», «Інгулецькому району – 45», «Камені пам’ятають», «Істо)
рія виникнення музею» та фотопрезентацією «Інгулець – моя маленька Батьківщина».

«Єднання поколінь», №4 (6) 2011 р.
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ЗАХОПЛЮЮЧИЙ ПОШУК
Музей українського побуту

Етнографічний музей

Адреса музею: 50000 м. Кривий Ріг, вул. Чкалова, 1, тел. (056) 4055348.

Адреса музею: 50106, м. Кривий Ріг, вул. Панкєєва, 19, тел. (0564) 953054.

Музей українського побуту створений з метою відновлення культури, популяризації тра&
дицій та звичаїв українського народу, який розташовано в Криворізькій загальноосвітній
школі №1.
Музей українського побуту заснований 19 грудня 1996 року наказом по закладу освіти
№123&а «Про відкриття музею українського побуту в СШ№1», свідоцтво про реєстрацію №03&
69 від 15.12.1999 року. Засновник музею & Любов Андріївна Тагієва, керівник & Маргарита
Іванівна Хоменко.
Цінними експонатами музею є ікони. Це ікона священномучеників Харлампія і Власія
(40/60 см., сусальне золото в дерев“яному окладі , початок XIX століття), ікона «Усікновенія
глави Іоанна Предтечі» (25/35 см., кедрова дошка без окладу, кінець XVIII століття, Кривор&
ізька школа іконопису). Зазначимо також наявність пудових терезів (мідь та латунь, кінець
XVIII століття, подарунок шахтаря, що був співробітником Олександра Поля), весільного
налавного рушника (Кролевець, кінець XIX століття, 1,5/3 м.), весільного поясного рушни&
ка молодої (Кролевець, початок XIX століття, 3м.), скрині (дуб, Волинь, кінець 19 століття),
кужілю (дерев“яна лапка, липа, Кіровоград, кінець XIX століття), жіночого костюму(сороч&
ка вишита, чорна сатинова спідниця з вусами, обшита рожевою стрічкою, Вінниччина,
кінець XIX століття) та «Толкового Евангелия» 1889 року видання.
У музеї проводяться екскурсії, святкування Дня святого Миколая, уроки народознавства,
зустрічі з письменниками та іншими видатними людьми. Традиційною стала організація
театралізованого дійства «Ой на Андрія та дівчата ворожили…», родинних свят «День сім`ї»,
«Мамине свято». Музейні експонати використовуються в роботі класними керівниками та
вчителями&предметниками закладу освіти.

Музей засновано в 2001 році за ініціативи директора Криворізької загальноосвітньої
школи №33 Пінської Л.Д. Метою діяльності шкільного музею є залучення молодого поколі&
ння до вивчення та збереження історико&культурної спадщини нашого народу, формуван&
ня освіченої творчої особистості на засадах служіння відродженню традиційної культури,
розбудова національної системи освіти як ланки виховання свідомих громадян України.
Кожна нація, кожен народ, навіть кожний регіон однієї країни має свої звичаї, традиції,
що виробилися впродовж багатьох століть і освячені віками. Залучати дітей до вивчення
рідного краю, його легенд, повір’їв, побуту, художніх промислів – основне завдання етног&
рафічного музею.
У музеї експонуються старовинні речі, зібрані учнями та педагогами школи. Експонати в
музеї представлено за певними напрямками: сільське подвір’я, хатнє начиння, ремесла та
побут, український одяг.
Музей став центром навчально&виховної роботи в школі. Учителі на базі музею прово&
дять відкриті уроки з української літератури, народознавства, виховні години на теми «А
вже Покрова відцвіла», «Обрядові свята весни». Тут проводяться навчальні заняття з позак&
ласного читання, українські вечорниці, літературні посиденьки, які допомагають пізнати
школярам історію рідного краю, свого роду, відкривають перед ними мудрість, щедрість і
гумор нашого талановитого народу. На базі музею ведеться пошуково&дослідницька робо&
та. Вихованці захищають свої творчі наробки на Всеукраїнській історико&етнографічній
експедиції «Україна вишивана».
За час існування музею було проведено багато екскурсій, семінарів, конференцій. Відвіду&
вачами стали не лише учні школи і батьки, а й гості. Велике задоволення від побаченого,
свої чудові враження від почутого відвідувачі залишають у книзі відгуків.

Музей історії Довгинцівського району
Адреса музею: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 32. тел. (0564) 721555.
Музей історії Довгинцівського району знаходиться в Криворізькій спеціалізованій школі
№9 з поглибленим вивченням суспільно&економічних дисциплін. Заснований у жовтні 1987
року. Профіль музею – історичний. Він знаходиться в пристосованій окремій шкільній
кімнаті та в рекреації школи.
Метою створення музею є залучення молодого покоління до вивчення та збереження куль&
турної спадщини нашого народу, розвиток творчих інтересів школярів до пошукової, крає&
знавчої, науково&дослідницької роботи; формування в учнів розуміння нерозривного зв’яз&
ку минулого, сучасного та майбутнього України; вивчення, охорона і пропаганда пам’яток
історії та культури рідного краю; патріотичне виховання молоді.
Музей складається з 11 експозиційних розділів: «Наш край у 1917&1920 рр.»; «Підпілля
Довгинцівського району в роки Великої Вітчизняної війни»; «Підпільна група Козиненка
В.Г.»; «Підпільна група Козаченка Ю.М.»; «Підпільні групи Конюшка Ф.Ф. та Щербака Ф.Є.»;
«Підпільні групи Родіонової К.С., Тарана Ф.М.»; «Умови, в яких створювалось і діяло підпілля
Довгинцівського району»; «Почесті воїнам Радянської Армії і учасникам підпілля, що заги&
нули за визволення Криворіжжя»; «Ветерани Великої Вітчизняної війни та праці району»;
«Криворіжжя – край промислових гігантів, місто заводів, рудників, наукових установ»; «Вої&
ни&інтернаціоналісти Довгинцівського району».
У музеї є рідкісні експонати: паспорт (аусвайс) підпільника Щербака Ф.Є.; діючий макет дру&
кувального станка по випуску листівок, виготовлений колишнім підпільником Петренко В.Г.
Музей проводить таку роботу:
& організовує дослідницьку діяльність учнів згідно з тематикою музею;
& проводить систематичну екскурсійну роботу для учнів школи, району, міста.

Музей криворізьких молодогвардійців
Адреса музею: 50006, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе,
40.
Музей криворізьких молодогвардійців Криворізької за&
гальноосвітньої школи №15 імені Миколи Решетняка Дзер&
жинського району засновано в 1956 році з метою увіковічен&
ня яскравої героїчної сторінки історії міста про боротьбу
юних патріотів з німецько&фашистськими загарбниками.
У музеї зібрано понад 200 експонатів (оригіналів та копій),
зокрема, особисті речі, портрети, фото, листи, довідки,
підручники, підшивка газет «50 дней «Комсомольськой прав&
ды» в Кривбассе» за 1943 рік. Крім того, експозиції музею до&
повнюють картини криворізьких художників – Г.Хрієнка,
А.Мордовіна, С.Пержа.
За час існування музей відвідало понад 4500 чоловік. Се&
ред них льотчики ескадрильї «Нормандія&Неман», молоді
спеціалісти з Індії, Німеччини; школярі нашого міста, родичі
підпільників, ветерани 20 Гвардійського Криворізького ордена Суворова дивізії, журналі&
сти газети «Завуч» м.Києва та інші.
Екскурсія по музею входить у маршрут міської екскурсії «Нескорене підпілля». У музеї
працює пошукова група, основний напрям діяльності якої розкривати нові сторінки життя
підпільників. Юні кореспонденти ведуть переписку з командою риболовецького траулера
ім. М.Решетняка.
Екскурсійна група розробила маршрут екскурсії «Вулиця Орджонікідзе», який став при&
зером обласного туристсько&краєзнавчого конкурсу «Золотий колобок» в номінації «Краща
розробка екскурсійного маршруту».

Музей народознавства
Адреса музею: 50006, м. Кривий Ріг, вулиця Якіра, 7/а,
тел. (0564) 748186.
У нашому музеї минуле з сучасним переплелося, бо тут наш
оберіг, початок України, славетна історія у віках…
Музей Криворізької загальноосвітньої школи №26 засновано 20
січня 1997 року (наказ «Про створення шкільного музею народознав&
ства» №22&а), реєстраційний номер 03&40, дата реєстрації & 20.05.1997.
Засновник музею – Ажищев В. Р., керівник музею – Самойленко О.І.
Мета створення музею: просвітницька робота (оглядові екскурсії
для школярів), наукова робота (підготовка і захист наукових робіт
з народознавства), організаційна (організація роботи щодо підготовки нових експозицій і лек&
ційних груп). Музей підпорядковано відділу освіти виконкому Дзержинської районної ради.
Кількість експонатів основного фону – 190. Створено 19 експозиційних розділів, які відтво&
рюють історію і культуру рідного краю від найдавніших часів до наших днів. До експозиції
входить дві оригінальних прядки. Є скриня, в якій раніше жінки зберігали свій одяг, є дерев’&
яний посуд (ложки, ступки), предмети побуту (качалки, праники, рушники) тощо.
Під час роботи в музеї ми використовуємо такі форми роботи: лекції, оглядові екскурсії,
випуск інформаційних буклетів, проведення виховних годин, інсценізація свята на Різдво
та Великдень. Експонати музею народознавства використовуються під час проведення пе&
ресувних тематичних виставок, занять із народознавства, географії, історії тощо.

Краєзнавчий музей ім. Т. Буряченко
Адреса музею: 50037, м. Кривий Ріг, вул. Т.Буряченка, 17,
тел.\ факс (0564) 368488, email: kzsh37@mail.ru
Музей засновано в 1989 році. Створення музею імені криво&
різької підпільниці Таісії Буряченко є результатом цілеспрямо&
ваної систематичної творчої пошуково&дослідницької, фондо&
вої, експозиційної роботи. Видано наказ по КЗШ № 37 від
15.01.1990р. №17 «Про відкриття музею». 27.05.2004р. отри&
мано свідоцтво за № 03&161 «Про відомчу реєстрацію музею». У
2008 р. музею присвоєно звання «Зразковий музей».
Мета створення музею: залучення учнів до вивчення та збе&
реження історико&культурної спадщини свого народу, форму&
вання освіченої творчої особистості.
У музеї є рідкісні експонати: щоденник воїна&визволителя на&
шого міста Віктора Травнікова, картини криворізького худож&
ника Б.Куновського, особисті речі Заслужених вчителів Украї&
ни В.Палехи, Л.Дрозденка та письменника В.Михайличенка,
предмети побуту ХVІІІ&ХІХ ст. (радіоприй&
мач, друкарська машинка), фотоматеріали,
автобіографії, спогади членів підпільної
організації «Красногвардієць», спортивні
нагороди, отримані членами педагогічного
колективу та учнями школи в 1940&
2009рр., колекція рушників, музичних
інструментів ІІ половини ХVІІІ&ХІХ ст., гли&
няний посуд початку ХІХ ст..
Педагогічний колектив вдало впроваджує
інноваційні форми роботи музею: метод
проекту, метод музейної технології , презен&
тації книг, написаних на основі місцевих ма&
теріалів. Проводяться лінійки Слави, ту&
ристські подорожі, походи, екскурсії. Ство&
рюються тематичні переносні виставки, організовуються конкурси реклами, антиреклами,
малюнків, плакатів, фоторобіт, конкурси&захисти відеофільмів, анімації та комп’ютерної
графіки, науково&дослідницьких робіт, буклетів, пам’яток, аматорських фільмів. Випуска&
ються газети, флаєри, бюлетені, дайджести, листівки. Проводяться творчі та інформаційні
зустрічі, вахти пам’яті, мітинги із запаленням свічок, із покладанням гірлянд слави, траур&
них вінків, квітів, із вшануванням жертв хвилиною мовчання.

Етнографічний музей «Берегиня»
Адреса музею: 50082, м. Кривий Ріг, вул. Щорса, 38, тел. (0564) 368197.
Музей було засновано 20 грудня
1989 року (наказ № 69 по СШ №42).
Українознавчу роботу в середній
школі № 42 розпочали ще в 1988 році
шляхом впровадження колективних
творчих справ, коли під час місячника
фольклору збирали старовинні побу&
тові речі. Потім саме ці предмети скла&
ли експозицію шкільного етнографіч&
ного музею «Берегиня», який повнить&
ся життєдайними силами і пронизує
серця наших сучасників, торкаючись
народних джерел.
Назвемо рідкісні експонати музею:
ужиткові речі середини ХІХ ст., тради&
ційний одяг кінця ХІХ ст.& початку ХХ
ст., рушники різних регіонів України,
вироби з дерева та глини, скриня сере&
дини ХІХ ст., вишиванка, якій випов&
нилося більше 100 років. Саме ця ви&
шиванка стала оберегом музею , набула магічної сили. Тут переважна більшість речей
«відсвяткувала» свій ювілей і розпочала друге життя.
На базі музею проходять лекції, групові та індивідуальні консультації, екскурсії, працю&
ють пошукові загони. Поширюється кращий досвід українознавчої роботи через семінари&
практикуми, виставки пошукових матеріалів, під час захисту науково&дослідницьких робіт.
Тут проводяться зустрічі зі спеціалістами етнографічних закладів. Робота в музеї
здійснюється під гаслом «Навчімо речі говорити!» Регулярно проводяться дні відкритих две&
рей, організовуються свята «Моя сім’я – моя родина», «Мої літа& моє багатство», «Хліб& це наша
святиня», уроки милосердя. Вважаємо, що чим більше людей побуває на таких заходах, тим
більше матеріалів «оживе» і стане дійсно музейними експонатами.
Музей надає всебічну допомогу вчителям під час підготовки та проведення в школі фоль&
клорних свят. І в тому, що школа з року в рік займає перші місця в обряді&конкурсі «Різдвяна
зірка», є вагома заслуга краєзнавців музею. Юні етнографи вносять неабиякий внесок у все&
народну справу збереження та примноження спадщини нащадків.
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Музей бойової слави

Історикокраєзнавчий музей

Адреса музею: 50013, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 3, тел. (0564) 662341.

Адреса музею: 50037, м. Кривий Ріг, вул. Д. Войчишина, 5, тел. (0564) 512121.

Музей бойової слави Криворізької гімназії № 49 був заснований
18 вересня 1990 році вчителем історії, великою ентузіасткою Лідією Олександрівною
Наконечною. Мрія про заснування музею виникла вже давно, адже школа знаходиться на
історичному місці, де в лютому 1944 року йшли запеклі бої загону підполковника Аркадія
Миколайовича Шурупова за греблю КРЕС. Завдяки подвигу сміливців спецзагону було зве7
дено нанівець спробу ворога підірвати Кресівську греблю, що врятувало місто від затоплен7
ня. За ці запеклі бої Аркадій Миколайович Шурупов отримав нагороду «Орден Леніна».
Центральними матеріалами музею є спогади, вірші добровольців, визволителів греблі
КРЕС Геннадія Яковича Добровольського, Івана Пилиповича Фурта, їх особисті речі, по7
свідчення, документи, фото часів війни, каски воїнів та залишки зброї, які було знайдено
учнями та мешканцями мікрорайону саме на місці цих подій.
Учасники клубу «Лідер», яким керує заступник директора з навчально7виховної роботи
Ірина Володимирівна Дюба, виготовили для музею макет7панораму «Визволення греблі
КРЕС», що доповнює експонати музею.
У музеї також зібрано матеріал про спецзагін Аркадія Миколайовича Шурупова. Це публ7
ікації газет воєнних років «Красный черноморец», «Правда», «Красноармеец».
Члени лекторсько7екскурсійної групи музею (керівник Анна Вікторівна Тагунова) ство7
рили презентацію «657та річниця визволення Кривого Рогу» та відеоекскурсію «Визволення
греблі КРЕС», з якими вдало виступають у стінах гімназії і за її межами.

Історико7краєзнавчий музей Криворізької загальноосвітньої школи №61 було відкрито
23 лютого 2009 року до 657річчя визволення Криворіжжя від німецько7фашистських загар7
бників та 407річниці створення Тернівського району.
Експозиції музею розподілено на чотири розділи, перший з яких висвітлює історичні події
заснування Кривого Рогу та геологічні дослідження, які пов’язані з діяльністю Олександра
Поля. Створена виставка «Природні багатства рідного краю», яка складається із колекції
зразків залізної руди, що видобувається в нашому районі. Другий розділ музею – «Кривий
Ріг у період Великої Вітчизняної війни» 7 висвітлює події окупації міста, діяльність підпільних
та партизанських загонів, бойовий шлях 377ї армії генерала М.М.Шарохіна. Особливу
цінність представляють спогади колишніх в’язнів концтаборів Освенцим, Бухенвальд. Ма7
теріали входять до музейної експозиції «Из пепла восставшие». У музеї оформлено постійно
діючу виставку « Хроніки Великої Вітчизняної війни 194171945 рр.». Це матеріали газет та
плакати 194271943 рр., які висвітлюють бойовий шлях воїнів у битвах під Сталінградом та
Москвою, ордени та медалі учасників війни. Наступний розділ музею зібрав інформацію
про воїнів7інтернаціоналістів: альбоми героїв афганської війни Дмитра Стовби, Олександ7
ра Сушка та інших, листи зі спогадами близьких та рідних, матеріали періодичної преси.
Предметом особливої уваги став етнографічний розділ «До джерел з любов’ю» 7 один із
найбільших розділів історико7краєзнавчого музею. Тут зібрано зразки стародавнього на7
родного одягу українців, предмети домашнього вжитку, ткацькі знаряддя праці (прядка 1903
року, гребінки 1905 та 1930 років, коромисло 1905 року).
05 травня 2009 року обласний комітет Комуністичної партії України нагородив музей
медаллю «90 років Великої Жовтневої соціалістичної революції» за активну роботу в напрям7
ках правдивого відображення історії Великої Вітчизняної війни 194171945 років та патріо7
тичного виховання підростаючого покоління.

Музей історії школи
Адреса музею: 50031,
м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, 7,
тел. (0564) 661301.
Музей історії школи Криворізької за7
гальноосвітньої школи № 52 був створе7
ний у 1975 році. Засновниками музею
були вчитель географії Ніна Миколаїв7
на Бадиця та вчитель історії Ролана
Олександрівна Пунтус. З метою форму7
вання поваги до праці представників ос7
вітянської ниви, шкільних реліквій,
зібраних протягом багатьох років, музей
поступово змінив свій основний напря7
мок досліджень і на сьогодні є музеєм
історії школи.
Центральне місце в історично7архів7
них матеріалах музею займають відо7
мості про першого директора школи Во7
лодимира Євдокимовича Лисобика. В ек7
спозиціях він постає в двох іпостасях: в
експозиції «Роки лихоліття» він 7 ветеран
Великої Вітчизняної війни, один із виз7
волителів Кривого Рогу, а в експозиції «Ці
незабутні миті» про Володимира Євдоки7
мовича розповідається як про директо7
ра школи з 307річним стажем, з багатим
вчительським досвідом. Він сприяв фор7
муванню колективу вчителів з високими
показниками педагогічної майстерності,
про що свідчать матеріали музею. Серед
видатних педагогів школи 7 Галина Олек7
сандрівна Біла, Ніна Володимирівна Бе7
сарабова, Михайло Сергійович Зімін, Те7
тяна Федотівна Бондар, Валерій Сергійович Коваленко, Марина Вікторівна Сіманова, Тетя7
на Георгіївна Пшеніцина.
Найбільш цікавими формами роботи музею є тематичні екскурсії «Географія випуску», які
проводяться під час зустрічей із колишніми випускниками. Учні7екскурсоводи випускають
екскурсійні буклети, а юні пошуковці музею збирають матеріал для нових цікавих експо7
зицій: «Видатні випускники школи», «Таланти школи», «Меценати7випускники».

Музей трудової слави випускників школи
Адреса музею: 50036, м. Кривий Ріг, вул. Льотчиків, 29, тел. (0564) 641132.
Музей трудової слави випускників Криворізької загальноосвітньої школи №58 заснова7
но 12.02.1983 р. наказом № 98 по СШ №58 з метою збору та вивчення матеріалів, пов’яза7
них з історією школи; використання пам’ятників матеріальної та духовної культури у на7
вчально7виховному процесі; сприяння розвитку самостійної пошукової діяльності; вихо7
вання найкращих рис особистості на конкретних прикладах життя людей, які раніше на7
вчалися в КЗШ № 58.
Рідкісними експонатами музею є подарунки випускниці школи Шевченко В.С. (портрет
В.Леніна, письмовий набір з її особистого столу у Верховній Раді, власний портрет, шах7
тарський ліхтар). Зацікавлять відвідувачів портрети видатних випускників минулих років:
Володимира Васильовича Штельмаха– головного редактора газети «Червоний гірник», Сер7
гія Валентиновича Мігуші 7 директора ПК ім. Артема, Олени Миколаївни Ковтун – директо7
ра Театру ляльок, вчителів7ветеранів педагогічної праці, воїнів7інтернаціоналістів, військо7
вослужбовців.
До найбільш цікавих форм роботи музею слід віднести листування та зустрічі з випуск7
никами школи. На основі зібраного матеріалу (фото, грамоти, документи, особисті речі тощо)
юні екскурсоводи проводять екскурсії для учнів школи, батьків, гостей. На базі музею про7
водяться класні години, години спілкування, зустрічі з випускниками, свята, спілкування
через електронну пошту.

Музей бойової слави визволення міста Кривого Рогу
Адреса музею: 50024, м. Кривий Ріг, вул. Українська, 66, тел. (0564) 925422.
Музей бойової слави працює в закладі освіти за військово7патріотичним напрямком та
розташований в Криворізькій загальноосвітній школі №60.
Музей створений за ініціативи педагогічного та учнівського колективів
05 травня 1985 року наказом по закладу освіти №83 «Про відкриття та організацію робо7
ти музею бойової слави визволення міста Кривого Рогу».
Основною метою створення музею стало залучення молоді до вивчення та збереження
історичної спадщини народу, формування творчої особистості, сприяння відродженню і
розбудові національної освіти.
Центральною музейною експозицією являється діорама «Звільнення міста Кривого Рогу
від фашистських загарбників 22 лютого 1944 року», яка супроводжується фрагментом за7
пису повідомлення Левітана про початок Великої Вітчизняної війни.
За час існування музею зібрано 372 експонати, які зберігаються в експозиціях: «Початок
Великої Вітчизняної війни», «Окупація міста в роки Великої Вітчизняної війни», «Визво7
лення міста Кривого Рогу», діорама «Звільнення міста Кривого Рогу від фашистських загар7
бників 22 лютого 1944 року». Радою музею зібрана колекція листів та привітальних листі7
вок, написаних з фронту радянськими солдатами до своїх рідних та близьких.
Музей бойової слави визволення міста Кривого Рогу являється громадським осередком
тісної співпраці учнів школи з Радою ветеранів Центрально7Міського району. Так, на базі
музею проводяться районні конференції з героїко7патріотичного напрямку, екскурсії, те7
матичні вечори, уроки історії, мужності, класні виховні години, зустрічі поколінь, листу7
вання з ветеранами. Робота музею відображається у випусках шкільної газети «60 пара7
лель».

Музей бойової слави
Адреса музею: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 38, тел. (0564) 531190.
Музей бойової слави Криворізької загальноосвітньої школи № 62 було засновано 07 трав7
ня 1985 року.
Метою створення музею стало залучення молоді до пошуково7краєзнавчої роботи з та7
ких тем: «Велика Вітчизняна війна», «Захисники міста», «Моє Криворіжжя», «Афганістан –
болюча рана», «Україна вчора, сьогодні, завжди…». Це також і прагнення виховання у вирії
буденного сучасного життя пошани підлітків до минулого своєї країни, до історії рідного
краю, до ветеранів7героїв, що захищали нашу землю від ворогів.
Серед численних матеріалів і музейних експонатів, які знаходиться в музеї, є цінна добі7
рка листів ветеранів, колишніх мешканців Жовтневого району, з фронтів до своїх рідних у
часи Великої Вітчизняної війни. Це добірка листів Броніслави Дем’янівни Олехнович, Олек7
сандри Анатоліївни Звєрєвої (медичних польових сестер), сержанта7радиста Івана Борисо7
вича Ачохи тощо. Ці документи як вогник з минулого, як заклик не забувати людей, що відда7
ли своє життя за наше майбутнє. У цих листах 7 людські долі, життя людей, які прагнуть
розказати про себе: іноді вони кричать, іноді шепочуть, але хочуть одного – щоб їх почули.
Юні пошуковці музею ведуть науково7дослідницьку роботу за напрямками: німецька пол7
ітика набору та примусової депортації робітників на окупованих територіях України 19417
1944 рр., діяльність підпільних організацій на Криворіжжі, репресії мирного населення
Криворіжжя, історія війни в історії родин учнів школи.

Музей історії школи
Адреса музею: 50057, м. Кривий Ріг,
мікрорайон Гірницький, 3, тел./факс
(056)4081851
Заснований 27.08.2007 року відповідно до
yаказу№165 від 27.08.2007 р. по Кри7
ворізькій загальноосвітній школі №68 Сак7
саганського району «Про відкриття музею
школи».
Мета роботи музею – залучення учнів, гро7
мадськості, педагогів до збереження істори7
ко7культурної спадщини, вивчення етапів
реформування середньої освіти, відбудова
національної освіти як найважливішої лан7
ки виховання свідомих громадян України.
Сьогодні у фондах музею зберігається більше 50 одиниць унікальної книжної літератури,
серед якої 7 підручники України часів СРСР, перші підручники незалежної України , підруч7
ники, подаровані школі українською діаспорою Канади і Австралії, освітянами Польщі та
багато інших друкованих видань, які використовувались у процесі навчання та виховання
школярів КЗШ№68. Музей пишається унікальними книгами, подарованими авторами.
Фонди поповнюються документами, грамотами, фотокартками, періодичними педагогі7
чними виданнями, матеріалами описів життєвого шляху вчителів7ветеранів праці школи.
Унікальність шкільного музею полягає в тому, що його експозиції наочно показують суть
становлення й розвитку освіти в Україні на прикладі історії КЗШ №68.
У музеї проводяться оглядові та тематичні екскурсії, музейні лекції, круглі столи, вистав7
ки. Тут проходять зустрічі з ветеранами війни і праці, збори класних колективів, години
спілкування, уроки з історії за темами «З історії мікрорайону», «Історія рідної домівки», «Ніщо
так не вчить і не виховує так, як приклад і досвід попередніх поколінь», «Демократія почи7
нається з нас!».

Музей бойової слави визволителів міста Кривого Рогу
Адреса музею: 50071, м. Кривий Ріг,
вул. Мануйлова, 8, тел.(0564) 642515.
Музей бойової слави визволителів міста Кри7
вого Рогу КЗШ №72 засновано у 2004 році (на7
каз від 16.02.2004 року №38).
У музеї знаходяться рідкісні експонати:
гільза для гармати, 80 мм; кулеметна стрічка;
каска (СШ740); німецька каска М735; кобура від
пістолету Браунінг; літня польова форма (гімна7
стерка); літня повсякденна польова форма сер7
жантів; парадна форма ВВС Червоної армії; зи7
мова парадно7вихідна форма офіцерського та
генеральського складу; повсякденна форма оф7
іцерського складу ВВС Червоної армії.
Основними напрямами музейної діяльності є культурно7освітня, науково7дослідна
діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, реставраційна, па7
м’яткоохоронна робота. За період діяльності музею ефективно проводилися такі форми
роботи: зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни; екскурсії (оглядові, тематичні),
виставки, лекції; загальношкільні акції.
Одним із найбільш вдалих експериментів в музейній справі стало впровадження інновацій7
них моделей презентаційних екскурсій. Керівник шкільного музею пропонує екскурсоводам
«оживити» свої розповіді «монологами від першої особи». Діти краще сприймають матеріал, коли
в хід екскурсії включається дитина, яка розповідає про людину так, наче це вона сама. Обов’яз7
ковою умовою підготовки екскурсоводів є проведення широкого спектру історичних досліджень
та систематизації навчального матеріалу, особисте спілкування з людиною чи її родичами, які
допоможуть відобразити особливості рис характеру, манери спілкування тощо.
Результатом роботи музею є створена рукописна добірка матеріалів про всіх ветеранів
Великої Вітчизняної війни мешканців Саксаганського району міста Кривого Рогу.
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Музей бойової і трудової слави

Музей етнографії та народного побуту

Адреса музею: 50066, м. Кривий Ріг, вул. Брестська, 21, тел. (056) 4067019.

Адреса музею: 50048, м. Кривий Ріг, вулиця Сормовська, 5, тел. (0564)721448

Музей КЗШ №76 засновано 06 вересня 1970 року з метою залучення учнів до пошукової,
краєзнавчої, пошуково)дослідницької роботи, формування в учнів соціально)громадського
досвіду на прикладах історичного минулого України, залучення учнів до збереження та ра)
ціонального використання музейного фонду КЗШ № 76; вивчення, охорони і пропа)
ганди пам’яток історії культури.
Першим керівником музею була Неля Павлівна Піддубна. Вона разом з учнями збирали
матеріал про ветеранів Великої Вітчизняної війни, героїв, які брали участь у звільнені Кри)
вого Рогу. Ці матеріали складалися зі спогадів учасників бойових дій, їх листів, фотографій.
У музеї оформлені стенди за експозиційними розділами: «Велика Вітчизняна війна»; «Ве)
терани війни»; «Діти війни»; «Криворізьке підпілля»; «Невідомі солдати»; «Переписка з вете)
ранами»; «Наші діди)ветерани». З’явилися нові експозиції: «Ветерани праці»; «Страшний то
час – голодомор».
У музеї є такі рідкісні експонати: макети бойової техніки, матеріали, присвячені розвит)
ку промисловості на Криворіжжі; матеріали про свідчення Голодомору 1932)1933 років,
макети криворізьких кар’єрів та шахт.

Музей був заснований 06 березня
1996 року вчителем української мови та
літератури Криворізької загальноосвіт)
ньої школи №87 Риммою Андріївною
Путято.
Шкільний музей покликаний стати
центром краєзнавчої пошукової роботи,
що спрямовує свою діяльність на фор)
мування духовності, національної само)
свідомості, на виховання моральних
цінностей і норм, естетичних ідеалів че)
рез дослідження культури українського
народу, його традицій та звичаїв.
Музей складається з двох експозицій:
) світлиці, де зібрано предмети по)
всякденного вжитку Дніпропетровської
області та знаряддя праці (експозиція
відтворює інтер’єр української хати);
) подвір’я, на якому виставлено макет
криниці, макети селян у національному
одязі.
На базі музею діють змінні виставки,
на яких представлено роботи учнів, ви)
конані на заняттях, що проводяться
вчителями образотворчого мистецтва
та обслуговуючої праці у творчій май)
стерні (оздоблення одягу національною
вишивкою, петриківський розпис, пи)
санкарство).
Учасники пошукового загону, який
існує в музеї, брали активну участь у
Всеукраїнських експедиціях по збиран)
ню етнографічних матеріалів, фолькло)
ру рідного краю. Матеріали упорядкова)
но й оформлено у вигляді збірок народ)
них пісень (різних за жанрами), стендів («Мій край – моя історія жива»). Юні екскурсоводи
не лише із задоволенням проводять для школярів екскурсії, а й знаходять цікаві нові мате)
ріали.
Яскраво й пізнавально проходять у музеї відкриті масові заходи (уроки пам’яті, літера)
турні вітальні, театралізовані вистави, уроки народознавства, інтегровані уроки тощо).
Щорічно музей відвідують не лише учні школи, а діти з дитячих садочків № 92, 236, учні
інших шкіл, мешканці мікрорайону, батьки учнів.

Музей Криворізького авіаційного гарнізону
Адреса музею: 50044, м. Кривий Ріг, вул. Мілашенкова, 57, тел. (0564) 727784.
Цілком очевидно, що у військовому містечку, на вулиці імені льотчика)героя Сергія Ва)
сильовича Мілашенкова, у приміщенні Криворізької загальноосвітньої школи №84, знахо)
диться музей Криворізького авіаційного гарнізону.
06 травня 2004 року відбулося урочисте відкриття музею.
Музей – це історія героїчного авіаполку, це частина історії нашої країни. Музейна робота
загартовує серця дітей, поглиблює їхні знання, соціалізує особистість. Усі експонати нашо)
го музею ) нагадування про героїчну професію авіатора. До оригінальних експонатів нале)
жать вимпели, прапори військово)транспортної авіації війни і повоєнних періодів; кулемет,
що є німим свідком війни; гармата з літака ІЛ)2 часів Великої Вітчизняної війни; бойові
нагороди.
Жодного з відвідувачів музею не залишить байдужим діорама, яка розповідає про видатні
подвиги Героїв Радянського Союзу старшого лейтенанта Мілашенкова С.В. і молодшого лей)
тенанта Маслєннікова.
Ніхто не залишиться байдужим, якщо відвідає наш музей. Так, випускниця Аліса Єгано)
ва, онучка матроса гвардійського екіпажу легендарного крейсера «Красний Крим» Леоніда
Олексійовича Яшина, передала музею спогади дідуся «На огненных милях войны»
Музей – центр захоплюючих різноманітних патріотично)пізнавальних заходів. Третій рік
користується популярністю серед дітей і дорослих екскурсійний маршрут «Слід сталевих
соколів». Проводиться інтенсивна робота над екскурсійним вернісажем «Соколята встають
на крило». На базі музею тісно співпрацюють історико)патріотичний «Ретро» і краєзнавчий
гуртки. На базі музею проводяться зустрічі з ветеранами, воїнами)афганцями; відвідуван)
ня та привітання ветеранів; посвячення в юні екскурсоводи; участь у різноманітних акці)
ях, конкурсах; святкування річниці музею; створення аматорських фільмів; презентації
творчих робіт гуртківців; відкриті уроки; усні журнали; написання рефератів, творчих робіт;
екскурсії до інших музеїв міста; туристичні подорожі до Карпат.

Музейбліндаж
Адреса музею: 50031, м. Кривий Ріг, вул.
Тухачевського, 11/а, тел. (0564)661303
Музей)бліндаж Криворізької загальноосві)
тньої школи №86 існує з 1975 року. Заснова)
ний він з ініціативи вчителя допризовної
підготовки Володимира Анатолійовича Бри)
льова і є центром героїко)патріотичного вихо)
вання учнівської спільноти школи.
Музей)бліндаж є осередком освіти і вихо)
вання, який сприяє формуванню у молодого
покоління національної свідомості, любові до
рідної землі, свого народу, забезпеченню ду)
ховної єдності поколінь, і призначений для
вивчення, збереження та використання пам)
’яток історії про Велику Вітчизняну війну.
Музей складається з двох експозиційних
залів. Перший зал – це зал Пам’яті. На стіні
знаходиться експозиційний стенд, на якому
розміщені фотографії ветеранів Великої
Вітчизняної війни. Серед них Іван Пилипович
Фурт, Почесний громадянин нашого міста,
учасник)доброволець по врятуванню греблі
КРЕС на річці Саксагань.
Найбільшу увагу відвідувачів привертає
другий зал музею – «Бліндаж воєнних років».
Бліндаж – копія бліндажа воєнних років, ство)
рений на основі розповідей і спогадів вете)
ранів. Тут можна побачити речі наших воїнів:
осколки дзеркала, гребінку, трофейний пома)
зок, шматок мила. На столі – польовий теле)
фонний апарат, карта, на якій позначені місця і напрямки боїв тощо.
Із форм роботи музею традиційним став виховний захід до 9 травня «Вони вийшли з без)
смертя», під час якого ветерани війни повертаються у минуле завдяки спогадам, пісням
воєнних років, смакуванню солдатської каші.

Музей етнографії
Адреса музею: 50055, м. Кривий Ріг, вул. Кокчетавська, 1/а, тел. (0564) 711134.
Музей відкрито на честь 175)річчя з дня народження Т.Г.Шевченка
14.10.1989 року з метою посилення інтересу сучасного покоління до історії та народної
творчості, традиційних ремесел українського народу, його побуту, а також задля врятуван)
ня від забуття безцінної спадщини предків, увічнення культурних надбань українців.
Нині етнографічний музей нараховує 840 експонатів, які постійно поповнюються. Ос)
новні фонди музею складаються із оригінальних пам’яток етнографічної культури, деякі з
яких виготовлено власноруч учнями та вчителями школи (українська піч, стіл, лави, мис)
ник, декоративний посуд, ліжко, господарчі прибудови – клуня, повітка). Але найбільш цінні
експонати зібрано та привезено з різних регіонів України. Це дві стародавні скрині, віз)брич)
ка, рушники та вишиванки, що представляють дніпропетровську, кіровоградську, полтавсь)
ку, київську, тернопільську, волинську, гуцульську вишивки. Праски, рогачі, ступки при)
везені з Чернігівщини, зразки чоловічого одягу – з Івано)Франківщини.
Серед експонатів музею є справді унікальні речі: стародавня скриня, якій більше, ніж двісті
років, Євангеліє, датоване 1876 роком. Серед оригінальних експонатів музею відзначаєть)
ся давній посуд: різноманітні горщики – борщівники, кашники, макітри, глечики, горнят)
ка, казанки. Експозиція «Кераміка» демонструє різноманітні вироби гончарства: від глиня)
них горщиків до сучасної керамічної іграшки. Відвідувачам музею пропонується ознайо)
митися з історією українського малярства в експозиції «Живопис України». Тут представле)
но різноманітні жанри живопису: побутовий, пейзажний, батальний, портретний, іконо)
пис.
Щороку рада музею планує, крім екскурсійної, пошукову роботу учнів, які проводять ре)
феративні дослідження з етнографічних тем. На базі музею відбувається захист науко)
вих учнівських робіт. Традиційно в залах музейного комплексу проводяться масові заходи
та тематичні уроки, театралізовані свята за народним календарем.

Музей бойової і трудової слави
Адреса музею: 50023, м. Кривий Ріг, вул.
Колійна, 26, тел.(0564) 721323.
Музей був створений наказом по Кри)
ворізькій загальноосвітній школі №88 №34 від
04.09.1984 року. Засновником музею була Дав)
ідченко Л.В., колишній директор школи
Понад двадцять п’ять років приймає музей
відвідувачів. Не одне покоління школярів про)
водило в ньому перші уроки патріотизму. Ме)
тою діяльності музею є військово)патріотичне,
громадянське виховання підростаючого покол)
іння, формування в учнів наукового світогляду,
високих моральних якостей.
Музей налічує понад 400 експонатів, серед
яких особисті речі ветеранів війни, листи з
фронту, особисті речі одного з перших учнів
школи Рябоконя А.Б., знаряддя війни. Зібрано
багато матеріалу про Хотиненка В.М. – Почес)
ного громадянина міста Кривого Рогу, позаш)
татного коменданта Криворізького локомотив)
ного депо, Почесного залізничника Радянсько)
го Союзу, учасника Великої Вітчизняної війни,
організатора музею Криворізького локомотив)
ного депо, автора пам’ятника загиблим маши)
ністам в роки Великої Вітчизняної війни. За
ініціативою фронтовика на Привокзальній
площі Довгинцево поставлено паровоз – символ Придніпровської магістралі.
Серед експонатів музею спогади підпільників групи Козаченка Ю. та Козиненка В. Розд)
іли музею розповідають про битву на Курській дузі, битву за Москву, Сталінградську битву,
падіння Берліну, звільнення України…
У розділах музею відображено бойовий шлях 37 гвардійської дивізії, яка брала участь у
звільненні Сталінграду від нацистських загарбників.
На базі музею проводилися семінари бібліотекарів району, міський семінар молодих зас)
тупників директорів з виховної роботи, зустріч учнів школи з ветеранами війни, ветерана)
ми праці.

Музей бойової слави імені Героя Радянського Союзу
Койнаша Василя Васильовича
Адреса музею: 50055, м. Кривий Ріг, вул. Кокчетавська, 1/а, тел. (0564) 711134.
Музей створено за ініціативою педагогічної та
учнівської спільноти КЗШ №90 07 травня 1985
року (наказ №22) на честь 40)річчя Перемоги над
німецько)фашистськими загарбниками
За час існування музею проведено понад 600 ек)
скурсій, зібрано 837 експонатів, які зберігаються
в експозиціях. Відгуки зібрані в трьох книгах
відвідування музею.
Центральною музейною експозицією є стенд,
присвячений Койнашу В.В, де зібрані всі відомості
про героя: його біографія, згадки родичів, копія
нагородного листа, фотографії.
Вже другий рік наші пошуковці займаються у
Дніпропетровському відділенні Малої академії наук України.
Досліджуються такі теми:
* «Особистість Героя Радянського Союзу Койнаша В.В. на тлі історії України»,
* «Підпілля Довгинцівського району у роки Великої Вітчизняної війни»,
* «Історія моєї школи».
У 2005 році музей був нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки Ук)
раїни №107700 як переможець Всеукраїнського завершального етапу огляду роботи музеїв
історичного профілю, що висвітлюють події Другої світової та Великої Вітчизняної війн.
Наказом Міністерства освіти і науки №380 від 18.05.2006 року музею бойової слави
КЗШ№90 присвоєно звання «Зразковий».
У 2010 році музей святкуватимемо свій 25)річний ювілей, а наступного, 2011 року, ми
урочисто відмітимо 100)річчя з дня народження Василя Васильовича Койнаша.
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Музей бойової слави
23го Будапештського
танкового корпусу
Адреса музею: 50071, м. Кривий Ріг,
вул. Тинка, 48, тел. (0564) 643322.
Музей засновано 30 листопада 2001 року
наказом №91 а по загальноосвітній середній
школі №91 з метою залучення учнівської мо
лоді до вивчення і збереження пам’яті про Ве
лику Вітчизняну війну та історико культур
ну спадщину українського народу.
Формування освіченої розвиненої особис
тості та сприяння виховання у неї патріотиз
му, любові до України, поваги до народних
звичаїв, традицій, національних цінностей
українського народу.
Рідкісними експонатами музею є: комсо
мольський квиток 1943 року Лачка Олексія
Григоровича, фото років Великої Вітчизняної
війни сина полку 23 го Будапештського тан
кового корпусу Валерія Юхимовича Ростовце
ва, фото та власноруч написані спогади вете
ранів корпусу, рештки зброї часів Великої
Вітчизняної війни; полотняна сорочка
1856р., льняний рушник 1853р., рушник з не
біленого полотна 1876р., серп 1879р., рубель
1894р.; спогади свідків Голодомору 1932 1933
років в Україні; фото з дня відкриття навчаль
ного закладу 01 вересня 1974р. та фото пер
ших учителів.
До найбільш цікавих форм роботи музею
слід віднести: листування та зустрічі з вете
ранами Великої Вітчизняної війни, пропаган
да серед громадськості та жителів мікрорай
ону героїчних сторінок Великої Вітчизняної
війни, спільна діяльність з радою ветеранів
Саксаганського району, міста та радою вете
ранів 23 го танкового корпусу (м.Москва).
За значні успіхи у підвищенні ефективності
навчального процесу, формуванні та збере
женні музейного фонду України, пропаганді
пам’яток історії, культури та природи наказом
Міністерства освіти і науки України від
25.07.08 №687 музею бойової слави Кривор
ізької гімназії №91 було присвоєно звання
«Зразковий музей».

Музей бойової слави
Адреса музею: 50053, м. Кривий Ріг, вул. Армавірська, 11, тел. (0564) 511202.
Музей бойової слави знаходиться в Криворізькій загальноосвітній школі №93.
Музей було створено 05 травня 1977 року. Засновником музею і його першим керівни
ком протягом багатьох років була вчитель німецької мови Марія Петрівна Сусліч, яка була
свідком подій Великої Вітчизняної війни й прагнула донести побачене до серця кожного
учня. На час створення музей уже був далеко не єдиним серед таких закладів у місті, але
вже тоді він вирізнявся своєю тематикою: вивчення історії звільнення міста Кривого Рогу
від фашистських загарбників через знайомство з бойовим шляхом 48 ої Гвардійської Кри
ворізької Червонознаменної орденів Суворова та Кутузова II ступеню Стрілкової дивізії, яка
за звільнення нашого міста від окупантів отримала назву Криворізької.
Оформлення експозицій музею було здійснено вчителем праці та малювання Валерієм
Івановичем Акименком. Центральною експозицією музею є панорама битви «Бій за
звільнення рідного міста в районі «Криворіжсталі» (лютий 1944 р).
Досі вражають відвідувачів музею майстерно виконані панно та вітражі: «Бойовий шлях
48 ої Гвардійської Криворізької Червонознаменної орденів Суворова та Кутузова II ступе
ню Стрілкової дивізії», «План звільнення Кривого Рогу», «На захист Батьківщини», «Вічна
пам’ять героям війни», «Слава захиснику Вітчизни».
З першого дня і до сьогодні в музеї ведеться екскурсійна, пошукова робота, систематич
но працює дитячо юнацький клуб «Пам’ять». Організовує цю роботу керівник музею Тама
ра Гаврилівна Новикова, яка проводить вечори зустрічі з учасниками Великої Вітчизня
ної війни та уроки історії на базі музею, підтримує роботу волонтерського загону.

Музей «Українська світлиця»
Адреса музею: 50006, м. Кривий Ріг,
вул. Косіора, 20, КГ №95, тел.(0564) 90
7619
Музей «Українська світлиця» створено за
наказом від 01.09.1993р. №56 по Кри
ворізькій гімназії №95 «Про створення му
зею українознавства» у квітні 1994 року з
метою відродження української культури і
впровадження національної ідеї держав
ності. Усього в музеї нараховується 372 екс
понати, також є книги та ілюстраційний
матеріал.
Серед рідкісних експонатів відзначимо
глеки, «крулевські» рушники, ночви, прядки,
бердя (сер. ХІХ століття), сюжетні вишивки,
чоловічі сорочки, макітри, горнятка (кінець
ХІХ століття), а також картину «Синельни
кове», чеканку «Тайна вечеря» (ХVIІІ сто
ліття), рідкісні ікони, колекцію хусток.
Цікавими є форми роботи музею: прове
дення циклу зимових свят від Андріївських
вечорниць до Різдва Христового із участю
священика з храму св.Онуфрія, співпраця
Ради по відродженню національної культу
ри гімназії і ради музею, комплексний підхід
до патріотичного виховання та інтелекту
ально естетичного розвитку учнів за алго
ритмом «Пошук – наукове дослідження – са
мостійне створення етнографічних зразків
гімназистами».
Щороку в межах роботи музею проводить
ся акція «Подарунок світлиці», підсумком
якої є свято презентація нових експонатів.
На базі музею діє літературно художнє
об’єднання гімназичного братства «Плеяда»,
яке має своє друковане видання альманах
«Абсолют».
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Музей бойової та трудової слави
Адреса музею: 50096, м. Кривий Ріг, вулиця Кропивницького, 93, тел. (0564) 533168
За ініціативою учнів та вчителів Криворізької загальноосвітньої школи №97 у 1986 році
був створений музей, метою діяльності якого є поглиблення знань школярів про історичні
події та виховання любові, поваги до рідного краю й України.
Під час відвідування музею учні школи ознайомлюються з відомостями про трудову
діяльність Криворіжжя від зародження міста до сучасних днів. На стендах музею зберіга
ються фотокартки, які відображають трудову діяльність нашого міста від козацьких часів
до сучасності: «Перша механічна шахта», «Станція Карнаватка», «Гданцівський металургій
ний завод», «Перший кар’єр» та фото підприємств і вулиць міста.
Представлені речові експонати дають можливість учням більш детально зрозуміти тру
дову сутність рідного міста – це зразки корисних копалень, які видобувають в шахтах міста;
відбійний шахтарський молоток та буровий агрегат, шахтарські лампи, трудові нагороди,
які були представлені почесним мешканцем Кривого Рогу Павлом Євстафійовичем Гілем. У
матеріалах музею представлено опис подій та фотокартки політичних лідерів XX століття
Криворіжжя і героїв Великої Вітчизняної війни: Василя Ілліча Міхлика, Дмитра Борисови
ча Глінки.
В музейних матеріалах є панорама «Визволення Криворіжжя», солдатське спорядження
воєнних часів тощо.
Юними пошуковцями музею була створена експозиція «Захисники Вітчизни – ветерани
нашого району», яка весь час поповнюється додатковими матеріалами.

Історикокраєзнавчий музей
Адреса музею: 50065 м. Кривий Ріг,
вул. Костенка, 23/б, тел. (0564) 716543.
Історико краєзнавчий музей засновано
10 жовтня 1985 року у КЗШ №103. Заснов
ником музею став Валентин Михайлович
Лакшинський, викладач допризовної підго
товки юнаків нашої школи.
Метою створення музею стало залучення
школярів до вивчення, дослідження, опису
та збереження історії та культури рідного
краю, популяризація краєзнавчої пошукової
та дослідницької діяльності, розвиток му
зейної справи в закладі.
У музеї зберігаються предмети періоду Другої світової війни (зброя, документи, планше
ти, листи, військовий одяг, фотоматеріали тощо) тут можна познайомитися з унікальними
фотографіями із сімейного архіву родини Павла Костенка, двічі Героя Радянського Союзу,
нашого земляка. У 2007 році реорганізовано музей та оформлено краєзнавчий куточок. У
даній експозиції використовуються унікальні колекції датованих ХУІІІ та ХІХ століттями
вишиваних рушників, глиняних виробів, реманенту. Є жіночий український костюм, ко
лекція українських хусток тощо.
У музеї проводяться зустрічі із ветеранами Великої Вітчизняної війни, цікавими людьми
нашого міста. Тут проходять відкриті уроки з народознавства, тематичні екскурсії. Екскурсії
проводять юні екскурсоводи. На базі музею працюють гуртки «Пам’ять», «Пошук», учасника
ми яких є лідери нашої школи.

Музей бойової слави
Адреса музею: 50482, м. Кривий Ріг, селище Авангард, вулиця Авангардна, 8,
тел.(0564) 772720.
Музей бойової слави знаходиться в Криворізькій загальноосвітній школі №104.
Загін «Пошук» розпочав роботу з 1968 року: накопичувалися матеріали, велося листування
з ветеранами, з родичами загиблих під час Великої Вітчизняної війни..
На честь 32 річниці Перемоги в 1975 році руками учнів та шефів заводу, учителів було
обладнано музей бойової слави, який складається з двох кімнат загальною площею 47,3 м2
(наказ №47 по СШ №104 від 06.03.1975 року).
У музеї зібрано матеріали про 24 Самаро Ульянівську Залізну дивізію та 10 ту Гвардійсь
ку десантну дивізію. Музей носить почесне ім’я цих дивізій.
Музей має експозиції «Наші односельці афганці», «Будівництво школи», «Краєзнавчий
куточок», «Історія школи», «Історія селища Авангард», «Ми пам’ятаємо 32 33 роки», «Дзвони
Чорнобиля».
Музей прикрашають чудові великі діорами. Перша діорама – «Визволення Кривого Рогу»,
друга – «Фрагмент прориву через річку Інгулець».
На базі музею працює гурток «Музейна справа», вихованці якого беруть участь у експеди
ціях «Храми Дніпропетровщини», «Легенди Криворіжжя», поповнюють відомостями книгу
«Жертви Голодомору».
Систематично проводяться екскурсії до музею бойової слави. Гуртківці цікаво розповіда
ють про подвиги народу, демонструють експонати, читають дітям листи ветеранів.
З метою військово патріотичного виховання учнів 04.09.2009 року проведено спортивну
спартакіаду «Сміливі, спритні, сильні…».

Музей історії міста Кривого Рогу
Адреса музею: 50103, м. Кривий Ріг, вул. Косіора,
115, тел. (0564) 712115.
Музей засновано в Криворізькій загальноосвітній
школі №108 у 1978 році.
Мета діяльності музею полягає в залученні молодого
покоління до вивчення та збереження історико культур
ної спадщини свого народу, у формуванні освіченої твор
чої особистості та сприянні відродженню і розбудови на
ціональної системи освіти, як найважливішої ланки ви
ховання свідомих громадян Української держави.
У музеї дванадцять розділів: «Далеке минуле»; «Запор
ізька Січ»; «Заснування міста»; «Народження басейну»;
«Роки революцій»; «Друге народження басейну»; «Іде війна
народна»; «Документи Великої Вітчизняної війни»; «У
звільненому Кривбасі»; «Тричі народжений»; «Кривбас
сьогодні».
Найбільш цікавими експонатами музею є: залізний ніж
із Харіної Могили, фрагменти бойової колісниці ХIV XII ст.
до н.е., крем’яні знаряддя праці ткача, зуб мамонта, посуд
та ін. У музеї проводяться екскурсії на теми: «Далеке ми
нуле нашого краю, археологічні знахідки»; «Заснування
міста та зародження басейну»; «Індустріалізація Крив
басу»; «Кривбас в роки війни, підпілля Кривого Рогу»;
«Визволення Кривбасу та його відродження»; «Головні
підприємства Кривбасу та його люди».
У музеї зібрано матеріал про сучасний Кривий Ріг:
найбільші підприємства, їх працівники, продукція, су
часна техніка. Все це дає можливість пишатися наши
ми батьками і дідами, які відстояли, відродили, перетво
рили наш край у велике, сучасне індустріальне місто.
Регулярно проводяться екскурсії для учнів нашої шко
ли, гостей з різних шкіл і підприємств. Працює гурток ек
скурсоводів під керівництвом Івана Миколайовича Вер
бенця, вчителя історії, вчителя методиста, «Відмінника
народної освіти України», нагородженого знаком «За зас
луги перед містом».
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Музей бойової слави імені Героя Радянського Союзу
Ф. Л. Каткова
Адреса музею: 50102, м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 35, тел. (0564) 221150.
Музей бойової слави імені Героя Радянського Союзу Федора Леонтійовича Каткова, що
знаходиться в Криворізькій загальноосвітній школі №114, було відкрито 5 жовтня 1981
року.
Музей створено з метою популяризації історичних знань, розвитку пізнавального інте4
ресу учнів, виховання патріотизму та національної свідомості, пропагування науково4по4
шукової діяльності, для удосконалення навчально4виховного процесу через використання
матеріалів музею.
До короткого переліку рідкісних входять такі експонати: священна земля міст4героїв, бой4
ові реліквії наших земляків – учасників бойових дій (ордени, медалі, Орден Червоної Зірки,
пробитий кулею), справжня карта бойового шляху 88 стрілецької дивізії, особисті речі,
листи, фото, свідоцтва про нагородження ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни,
залишки зброї часів ІІ світової війни, що знайдено на території Інгулецького району.
Великий внесок у виховання молоді на засадах героїчних традицій минулого вносить
шкільний музей. Серед експозиційних матеріалів 4 справжні документи та речі, реліквії
історії, зібрані під час акцій, операцій, походів, місячників, естафет та вахт пам’яті. Тради4
ційно протягом року проходять творчі зустрічі з ветеранами та учасниками Великої Вітчиз4
няної війни, заняття факультативу «Україна в роки Великої Вітчизняної війни», уроки муж4
ності на базі музею під час місячника оборонно4масової роботи та на честь вшанування
визначних дат в історії України.
Організовано волонтерський рух «Ветеран живе поруч», проводиться звітування на рай4
онному конкурсі «Пошукові загони звітують». Створюються творчі роботи учнями, які бе4
руть участь у заходах, присвячених акціям «Пам’ять», «Збережемо пам’ять про тих, хто зем4
лю священну зберіг», «Збережемо пам’ять про подвиг», «Моє Придніпров’я», «Шляхами под4
вигу і слави».

Музей бойової слави
15#ї Гвардійської стрілецької дивізії імені П. М. Чиркова
Адреса музею: 50056, м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, 1, тел. (0564) 651466.
Музей розташований на базі Криворізької спеціалізованої школи №118, створений у 1985
році. Ініціаторами виступили ветерани дивізії, вчителі та учні школи.
Метою діяльності музею є залучення молоді до вивчення та збереження історичної спад4
щини народу, сприяння відродженню і розбудові національної освіти.
Музей існує як складова частина героїко4меморіального комплексу, до якого входять, крім
музею, меморіальні знаки воїнам 154ї Гвардійської дивізії та загиблому герою4афганцю
В.Марманчуку, висаджена березова алея його імені.
У музеї зберігаються спогади ветеранів: «Бойовий шлях 154ї Гвардійської дивізії», «Кава4
лери орденів Слави», «Герої Радянського Союзу». Їх зібрав та впорядкував один з ініціаторів
створення музею Зайцев Олександр Степанович. На стендах розташовані фотографії воєн4
них часів, косинка медичної сестри часів війни, подарована музею Дупак Є.С.; алюмінієва
фляга та залишки гвинтівки, знайдені на місцях боїв у селищі Мар’янському; офіцерський
планшет, грамоти, подяки командування. Ці експонати згруповані за основними розділа4
ми музею: «Бойовий шлях 154ї Гвардійської дивізії», «Герої Радянського Союзу 4 воїни дивізії»,
«Кавалери орденів Слави», «Дівчина наша у похідній шинелі», «Участь 154ї Гвардійської дивізії
у визволенні Кривого Рогу», «Ветерани і сьогодні в строю».
На матеріалах музею пошуковцями Шамріним Р., Гончаруком О. написано та захищено 2
наукові роботи. Щорічно проводиться зліт пошукових загонів, які є у кожному класі; регу4
лярні екскурсії для учнів школи та району, уроки4екскурсії в 5411 класах, заняття факуль4
тативу «Україна в роки Другої світової війни», масові заходи, зокрема, традиційні лінійки
пам’яті, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, волонтерські акції, конкурси на
найкращий лист4привітання ветеранам.

Етнографічний музей «Українська світлиця»
Адреса музею: 50057, м. Кривий Ріг, мікрорайон Гірницький, 33/а.
Музей засновано 04.09.07 р. наказом № 207а по Криворізькій загальноосвітній школі №
124 з метою залучення учнівської молоді до вивчення і збереження історико4культурної
спадщини українського народу, формування освіченої особистості та сприяння виховання
у підлітків патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, націо4
нальних цінностей.
Рідкісними експонатами музею є дерев’яна ікона XVIII століття, Євангеліє XIX століття,
колекція рушників, одягу, предметів побуту різних регіонів України.
Цікавими є експозиційні розділи «Українська хата» (50 експонатів), «Народна вишивка»
(30 експонатів), «Предмети побуту» (25 експонатів), «Національний одяг» (25 експонатів),
«Рушники» (20 експонатів).
До найбільш цікавих форм роботи музею слід віднести музейні уроки, тематичні екскурсії
для учнів школи та громадськості, пошукову роботу на конкурс «Україна вишивана», вис4
тавки народних ремесел, організацію свята «Сорочинський ярмарок» та пізнавально4роз4
важальних ігрових програм для учнів 144 класів «Віночок вити – життя любити», «День Свя4
того Миколая» тощо.

Музей бойової слави
учасників Великої Вітчизняної
війни та учасників бойових
дій в Афганістані
Адреса музею: 50038, м. Кривий Ріг,
вул. Симонова, 12, тел. (0564) 914747.

Музей4майстерню Івана Авраменка засновано 08 жовтня 2010 року, відкрито на базі Кри4
ворізької загальноосвітньої школи №120, розташований в пристосованій окремій
шкільній кімнаті. Профіль музею – мистецький. І це не випадково, бо саме у стінах цієї шко4
ли з 2001 року розпочала роботу творча майстерня талановитого криворізького художни4
ка Івана Гавриловича Авраменка.
Метою створення музею є ознайомлення з біографією та творчим шляхом видатного ук4
раїнського художника, члена Союзу художників СРСР та Національної Спілки художників
України Івана Авраменка, залучення учнів та молоді до пошукової, краєзнавчої, науково4
дослідницької, художньо4естетичної та патріотичної роботи, проведення культурно4освіт4
ньої роботи, формування розуміння мистецьких творів, збагачення художньо4естетичних
цінностей серед учнів та інших верств населення.
Засновник музею – педагогічний та учнівський колектив КЗШ №120. Керівник музею –
Петрічко Інна Олександрівна, вчитель образотворчого мистецтва.
Музей складається з 44ох експозиційних розділів:
4 «Творчий шлях художника»;
4 «Персональні виставки»;
4 «Рукописи Івана Авраменка»;
4 «Особисті речі митця».
Найбільш відомими експонатами даного музею є відомі картини художника «Міст у пар4
ку імені газети «Правда», «Спасо4Преображенський Собор», «Проспект Металургів», «Собор
у травні». Всі ці полотна стали б гордістю державних музеїв, виставкових залів, але за во4
лею майстра вони стали щедрим подарунком Криворізькій загальноосвітній школі №120
Саксаганського району. У музеї постійно проводяться творчі зустрічі, тематичні виставки
та вечори, на які запрошуються відомі митці Криворіжжя.

Музей бойової слави учасників Великої
Вітчизняної війни та учасників бойових дій
в Афганістані був створений у 2007 році на
базі Криворізької загальноосвітньої школи
№128.
Минуло 20 років з тієї пори, коли ра4
дянські війська залишили Афганістан, але
ця війна буде відгукуватися болем у серці
нашого народу.
Музей 4 це пам’ять. Музей 4 це історія
нашої країни. Основними завданнями му4
зею є залучення молоді до пошукової, крає4
знавчої та науково4дослідницької роботи.
Музей створено з метою вшанування герої4
чного минулого нашого народу, увіковічен4
ня його подвигу; задля військово4патріотич4
ного виховання молодого покоління, вихо4
вання почуття патріотизму до своєї Батькі4
вщини, поваги до її захисників, військовос4
лужбовців.
У музеї 8 експозиційних розділів: «Історія
та культура Афганістану»; «Герої Радянсько4
го Союзу»; «По дорогах Афганістану»; «Аф4
ганський зошит»; «Тягар пам’яті 4 Афгані4
стан»; «Техніка та озброєння 404ї армії 19794
1989рр.»; «Ті, які живуть серед нас»; «Украї4
нський союз ветеранів Афганістану».
Найбільш цікаві експонати 4 форма воїна4
афганця, одяг мешканця країни Афгані4
стан, прапор країни, військова зброя (гра4
натомет, автомат ГШШ), планшет, берет,
ікона Олександра Невського, картина «Чор4
ний тюльпан».
У музеї проводяться цікаві екскурсії, ви4
ховні заходи, уроки мужності, на які запро4
шуються ветерани Великої Вітчизняної
війни та воїни4афганці.

Етнографічний музей «Берегиня»

Археологічний музей

Адреса музею: 50102, м. Кривий Ріг, вул. XXVII Партз’їзду, 7а, тел. (0564) 221728.

Адреса музею: 50029, м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, 33, тел.(0564) 531225.

Етнографічний музей «Берегиня» Криворізької гімназії №127 було створено 11 січня 1992
року за наказом «Про відкриття етнографічного музею «Берегиня» №424Б від 11.01.1992 року
до 14ї річниці школи. Першим керівником музею була призначена Валентина Миколаївна
Топольницька, учитель народознавства, а з 2003 року на цю посаду було обрано вчителя ук4
раїнської мови та літератури Вікторію Анатоліївну Бущенко.
Діяльність педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості була направ4
лена на пошукову роботу з вивчення національної культури. Почали працювати експедиц4
ійно4пошукові загони, які під час подорожей вивчали пам’ятки історії та культури, збира4
ли старовинні речі, матеріал про давні звичаї та обряди.
Усі експонати музею об’єднані в 5 експозицій: «Український двір», «Українська світлиця»,
«Народні ремесла», «Літературне Криворіжжя». За зібраними краєзнавчими матеріалами
музей розширився, додалася експозиція «Пам’ять», присвячена учасникам Великої Вітчиз4
няної війни, партизанського підпільного руху, воїнам4афганцям, які загинули, виконуючи
інтернаціональний обов’язок. На базі музею створено школу екскурсоводів, науково4досл4
ідницьку секцію «Свята спадщина», фольклорний гурток «Оберіг», школу писанкарів, гур4
ток «Жива прядочка». Музей «Берегиня» використовується як діючий кабінет з українсько4
го народознавства, наочність якого сприяє кращому засвоєнню матеріалу. На базі музею
проводяться не тільки народні свята, вистави, але й науково4практичні конференції, семі4
нари, краєзнавчі форуми для освітян міста й області.
Сьогодні музей нараховує понад тисячі експонатів старожитньої України, серед яких є
дуже цінні: ткацький верстат (1924р.), прядочки, ступа (1920р.), жорна (1916р.), глиняний
посуд, старовинний одяг, весільні та поховальні рушники, вишиванки та писанки, знаряд4
дя землеробства та предмети народного побуту, молитовники, ікони ( «Ісус Христос», «По4
крова Божої матері», «Святий Феодосій», «Святая Трійця») тощо.

Археологічний музей при Міському палаці дитячо4юнацької творчості «Горицвіт» відкри4
то 7 липня 1987 року з метою вивчення духовної та матеріальної культури Криворіжжя.
Фонди музею складають близько 230 одиниць.
Експозиція першої вітрини знайомить нас з Криворіжжям епохи первісного ладу (понад
II млн. 4 ПІ тис. р. до н.е.) на прикладі знарядь праці з кременю (скребки, ножеподібні плас4
тини, різці, скобелі), оброблених фрагментів кісток тварин тощо. Епоха мідного віку 4 ене4
оліт (ІУ4ІП тис. до н.е.) 4 представлена знаряддями праці (сокири, терочники, відбійники).
Наступна експозиція представляє матеріал, пов’язаний з епохою бронзи (друга половина
III 4 початок І тис. до н.е.). Привертають увагу фрагменти різноманітного посуду, гранітна
зернотерка, ліпний горщик XV ст. до н.е., антропоморфна сокира. Вітрина третя знайомить
із раннім залізним століттям (УПІ4ІП ст. до н.е.).
Важливу роль у житті скіфів та сарматів відігравала війна, на це вказують пластини зал4
ізного панцира, фрагмент спису. У вітрині четвертій презентується матеріал щодо антич4
них міст Північного Причорномор’я, демонструються фрагменти грецького посуду та ам4
форної тари. У п’ятій вітрині «Кочівники та Київська Русь» (ХІ4ХІУ ст.) привертають увагу
відвідувачів фрагменти плінфи та смальти. Вітрина шоста «Криворіжжя у період Запорізь4
кої Січі» (ХУ4ХУПІ ст.) містить зразки золототканої тканини, скла, заліза, гончарного посу4
ду. У вітрині сьомій « Заснування Кривого Рогу» найцікавішим є фрагмент декоративної
решітки 4 прикраси цокольного ярусу іконостасу Вечірньокутської церкви (1903р.). Вітри4
на восьма «Початок розробки залізних руд у 904тих рр. XIX ст.» включає вироби з металу
майстра Сластіонова В.І. (декоративні підсвічники).
Найбільш цікаві форми роботи музею: походи, екскурсії, участь у археологічних експеди4
ціях, виставках, рольових іграх. Діти беруть участь у Всеукраїнських конкурсах «Краса і
біль», «Україна вишивана», конкурсах4захистах МАН (секції археології та етнології тощо).

Музей#майстерня Івана Авраменка
Адреса музею: 50076, м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 22, тел. (0564) 647402.
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МАРШРУТИ
ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ
Провідним суб’єктом господарювання міста, який розробляє пріоритетні напрямки
розвитку туристичної діяльності на території міста Кривого Рогу, 0 є Криворізьке бюро
подорожей та екскурсій ЗАТ «Дніпротурист». Бюро використовує невичерпні
можливості туристичної інфраструктури нашого регіону, розширює спектр знань
підростаючого покоління і мешканців міста про рідний край,державу, їх історичну і
культурні спадщину. Адреса та телефон закладу: м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса,
52/4 офіс 308, телефони: (0564) 92038081; (056) 401015068, e0mail:krtour@yandex.ru.

Перелік об’єктів, які надають туристичні послуги на території м. Кривого Рогу
№ з/ч

Назва об’єкта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Туристична агенція «Фенікс»
Туристична агенція «Галопом по Європах»
Туристична агенція «Мадагаскар»
Туристична агенція
Туристична фірма «Реаліті&Тур»
Туристична агенція “KENT tour”
Туристична агенція «Одісей&Тур»
ТОВ «Туристична агенція СВ&ТУР»
Туристична агенція «Сан Тревел Сервіс»
Туристична агенція «Комфорт»
Туристична агенція «Гольфстрім»
Туристична агенція «Система&Тур»
Туристична агенція «САМ» (Прем’єр&агент ТФ «САМ» у м. Кривому Розі
Кий Авіа
ФОП Пастернак Ганна Володимирівна

1.
2.

Туристична агенція ФОП
Туристична агенція «Престиж Тур»

1.
Туристичне агентство «Мережа магазинів гарячих путівок»
2.
Туристичне агентство «Діскавері»
3.
Туристична агенція «Диліжанс»
4.
Туристичне агентство «Арго&Тур»
5.
Туристична агенція «Амазонка» ТОВ «Гюза&Плюс»
6.
Туристичне агентство «Гаяна» ТОВ «Гаяна грп»
7.
Туристична агенція «Бліц тур»
8.
Туристична агенція «Елен Тур»
9.
Туристичне агентство «ТВ тур»
10.
Криворізьке бюро подорожей та екскурсій
11.
Туристична агенція «Гальф» ТОВ «Гальф»
12.
Туристична агенція «ВВ Тур»
13.
Туристична фірма «Геліос»
Жовтневий район
1.
Туристичне агентство «Навколо світу»
2.
ТОВ Туристичне агентство «Кривбастур»
3.
Туристичне агентство «Глобус»
4.
Туристична агенція ПП «Бастіон»
5.
Туристичне агентство «Парадайз Тревел»
6.
Туристичне агентство «Геліос» ТОВ ВКФ «Геліос»
7.
Туристичне агентство
8.
Тур. агентство «Примі Тур»
9.
Туристичне агентство «Мира Тур»
Довгинцівський район
1.
Туристична агенція
2.
Приватне підприємство «Арсіноя&тур»
3.
Туристична агенція «Планета»
Дзержинський район
1.
Туристична агенція «Рів’єра» Власенко І.П.
2.
Туристичне агентство «Артвояж»
3.
Туристична агенція Тревел&Експерт»
4.
Криворізький підрозділ ЗАТ «Гамалія»
5.
Тур. агентство «Магеллан&тур»
6.
Туристична агенція «Гала&тур»
7.
Тур. агентство «Економ тур»
8.
Тур. агентство «Тропікана»
9.
ТОВ «Авіа&тур» (м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 55)
10.
Тур. агентство «Асакуса»
11.
Тур. агентство «Монте&Кристо»
12.
Туристична агенція «Волна»
13.
Туристична агенція «Хіт&Тур» ПП «Хіт&Тур»
14.
Туристичне агентство «Інтер» ТОВ «Інтер»
15.
Туристична агенція «Сеть магазинов горящих путевок»
16.
Туристична агенція «Поїхали з нами»
17.
Туристична агенція «Тюнеттур»
18.
Туристична агенція «Комфорт»
Інгулецький район
1.
Бюро екскурсій

Прізвище, ім’я по батькові керівника
Саксаганський район
Феденко Ігор Олександрович
Кисляченко Олександр Сергійович
Ткалик Надія Антонівна
Меняйленко Оксана Анатоліївна
Молодкіна Любов Анатоліївна
Данілко Михайло Валерійович
Ніколашин Михайло Юрійович
Старобінець Ольга Володимирівна
Гуртова Наталя Борисівна
Парубець Оксана Іванівна
Баландін Володимир Вікторович
Тищенко Олег Васильович
Мунтян Наталія Анатоліївна
Висоцький Олександр Сергійович
Пастернак Ганна Володимирівна
Тернівський район
Беглиця Алла Ринальдівна
ФОП Русакевич Валерій Володимирович
Центрально+Міський район
ФОП Полєщук Сергій Володимирович
ФОП Щукіна Катерина Петрівна
КФ ПП Кривцун Ольга Миколаївна
СПД Федотов Олександр Михайлович
Жечур Олег Олексійович
Галушка Олександр Олексійович
ФОП Морозова Оксана Юріївна
ПП Колійчук Олена Юріївна
СПД Войтюк Тетяна Георгіївна
Дублей Світлана Семенівна
Гребенюк Людмила Анатоліївна
ФОП Дорошенко Ірина Юріївна
Бєла Олена Володимирівна
Жовтневий район
ФОП Пусний В.В.
Полякова Алла Василівна
Кузьмічова Надія Олександрівна
Мєзенцев В.В.
ФОП Савостіна С.І.
Чижиков О.О.
ФОП Свиридюк Елла Миколаївна
ФОП Трус Наталя Геннадіївна
ФОП Лейбер Олена Іванівна
Довгинцевський район
Бехтер Інна Сергіївна
Харченко Марія Миколаївна
ФОП Сташевська Оксана Анатоліївна
Дзержинський район
Власенко Ірина Геннадіївна
Решетняк Наталя Василівна
Подоплєлова Олена Вікторівна
Земляк Оксана Вікторівна
Кравченко Катерина Юріївна
Сімакова Галина Євгенівна
Іванова Ірина Вікторівна
Колчанова Ірина Вікторівна
Назаренко Ірина Олегівна
Кір’янова Інна Дмитрівна
Пентіло Ірина Володимирівна
ФОП Волошина Анастасія Олександрівна
Левицький Валерій Володимирович
Собчак Борис Михайлович
Базалій Олена Дмитрівна
Зубко Олександр Миколайович
Якубовська Олена Анатоліївна
Парубець Оксана Іванівна
Інгулецький район
Золотарьов Анатолій Сергійович

Адреса об’єкта

Телефон

вул. Мелешкіна, 2/2
вул. Єсеніна, 9/3
вул. Волгоградська, 11а/5
вул. Мелешкіна, 24 б
вул. Вільна, 22
вул. Мелешкіна, 4/2
вул. Мелешкіна, 23
пр. Миру, 31/74
пр. Гагаріна, 53/60
вул. Мелешкіна, 14
пр. Миру, 33/217
пр. Гагаріна, 27
вул. Отто Брозовського, 48
пр. Миру, 31
пр. Миру, 31, прим. 74

404&33&11
404&00&40

вул. Федоренка, 7, прим. 68
вул. Доватора, 3

35&74&34
38&87&80

вул. Лермонтова, 37
пр. Карла Маркса, 52
вул. Леніна, 56
вул. Харитонова, 13
пр. Миру, 1а
пр. Миру, 2а
пр. Карла Маркса,
пр. Карла Маркса, 1
вул. Лермонтова, 8
пр. Карла Маркса, 52/4 офіс 308
пр. Карла Маркса, 47
вул. Леніна, 44
вул. Пушкіна, 44

409&29&90
404&82&72
401&46&76, 90&02&47
92&45&60
404&86&88
26&28&70
401&33&73
404&14&06
90&23&73
401&15&68
90&17&09
92&66&05
90&14&97

вул. Електрична, 2а
вул. Мусоргського, 19
вул. Кропивницького, 29
вул. Ногіна, 31
вул. Кремлівська, 7
вул. Женевська, 3
вул. Ногіна, 31
мкр. 5 Зарічний, 8а/15 (оренда)
вул. Кремлівська, 25а (оренда)

моб. 067&148&20&03
493&01&00; 406&06&93; 406&06&92
53&00&31
95&86&76; 493&01&25

вул. Дніпропетровське шосе, 2/36

401&52&55; м. 067&986&22&01
моб. 098&268&84&23
planeta.kr@gmail.ru

вул. Лісового, буд. 11, прим. 3

401&49&91
404&17&03
404&31&31
74&52&12; 440&06&73
404&46&29
404&05&47
92&11&88
408&55&88
92&25&79
401&31&31

404&46&24 (пр); 401&06&33
406&37&07
401&40&67

пр. Гагаріна, 36/30
пр. Металургів, 9
пр. Металургів, 33/8
пр. Металургів, 40
вул. Костенка, 25/24
вул. Олейнікова, 30
маг. «Мега макс», кімн. № 7
маг. «Мега макс»
пр. Миру, 24а
вул. Димитрова, 39/26
пр. Миру, 50/30
вул. Постишева, 2
пр. Миру, 50/62
пр. Миру, 24
пр. Металургів, 38
вул. Костенка, 11/15
вул. Костенка, 11/1
пр. Металургів, 36

404&81&77
90&63&22; kigboss@gmail.com
74&00&56; 74&75&97
92&23&43
404&81&99
90&70&90
404&26&03
404&26&17
409&42&99
408&57&02
74&64&54

вул. Недєліна, 6а

моб. 067&775&36&88

409&44&50
404&02&62
409&43&30

ВСЕ О КРИВБАССЕ
В ДВУХ ТОМАХ
Вас ждет
интересный
экскурс в историю
и современность
(люди, события,
факты).

Звоните
(097) 280018076
Тираж «Енциклопедії
Криворіжжя»
очень ограничен!

