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«Íàéâèùå ïðèçíà÷åííÿ ëþäèíè
ïîëÿãàº â òîìó, ùîá íå ò³ëüêè
ïîÿñíèòè, àëå é çì³íèòè ñâ³ò –
çðîáèòè éîãî êðàùèì».
². Ì³÷óð³í

ЛЮБИЙ ДРУЖЕ!
²ñòîð³ÿ ð³äíîãî êðàþ – öå íàóêà ïðî ìèíóëå íàøèõ ïðåäê³â.
Ó ðîçìà¿òîìó âèì³ð³ ïîä³é, äàò òà ³ìåí – öå çàõîïëþþ÷à ðîçïîâ³äü íàøî¿ ç âàìè á³îãðàô³¿. ²ñòîð³ÿ ð³äíîãî êðàþ ïîä³ëÿºòüñÿ íà ïåð³îäè, ÿê³ áóëè åòàïàìè ðîçâèòêó ³ñòîð³¿ âñ³º¿ íàøî¿
Óêðà¿íè. ² êîæíèé öåé ïåð³îä íàïîâíåíèé ÿñêðàâèìè ïîä³ÿìè
òà îñîáèñòîñòÿìè, ùî çàëèøèëè ïî ñîá³ ã³äíèé ñë³ä ó ñâ³òîâîìó
ðîçâèòêó öèâ³ë³çàö³¿. Âîíè çìóøóâàëè ñó÷àñíèê³â ðàä³òè ³ ñóìóâàòè, çä³éñíþâàòè â³äêðèòòÿ, â³ääçåðêàëþâàòè ÷àñ ³ âåëè çà
ñîáîþ, ñòàâàëè âèäàòíèìè ïîñòàòÿìè ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ àáî âèð³çíÿëèñÿ ñèëîþ âîë³ ³ äóõó.
Ëþáèé äðóæå, ïåðåä òîáîþ â³äêðèò³ ïðîñòîðè ìàéáóòòÿ. Ñòàíåø òè ³íæåíåðîì, ë³êàðåì ÷è â³éñüêîâèì, àëå âñå öå ïî÷èíàºòüñÿ ç ìàëåíüêèõ êðîê³â ó ñàìîñò³éíå æèòòÿ ðàçîì ³ç ö³ëþùèìè äæåðåëàìè ð³äíî¿ çåìë³.
Ó òåáå â ðóêàõ ïîñ³áíèê ç ³ñòîð³¿ êðàþ, äå òè æèâåø.
Ó ïåðøèõ äâîõ ðîçä³ëàõ êíèãè ç³áðàíà âñÿ íåîáõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà º íàäáàííÿì ïîïåðåäí³õ äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò êðàºçíàâö³â Îëåêñàíäð³âùèíè. Â îêðåìèõ òåìàõ ðîçêðèâàþòüñÿ íîâ³ ñòîð³íêè, äîñë³äæóâàí³ àâòîðàìè ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîê³â.
Òóò òè çíàéäåø ïîñë³äîâíå âèêëàäåííÿ ïîä³é, ùî â³äáóâàëèñÿ
íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó ç íàéäàâí³øîãî ÷àñó äî
íàøèõ äí³â. Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ï³çíàòè íåçâ³äàí³ ñòîð³íêè ¿¿
âåëè÷íîñò³ ²ñòîð³¿.
Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öåé ïîñ³áíèê ñòàíå íàñò³ëüíîþ êíèãîþ
íå ëèøå äëÿ øêîëÿð³â, à é äëÿ ïåäàãîã³â, àäæå íà éîãî ñòîð³íêàõ âè çíàéäåòå â³äïîâ³ä³ íà âñ³ âàø³ çàïèòàííÿ.
Ç ïîâàãîþ ³ ëþáîâ’þ,
Áîðèñ Êóçèê
òà Ëþäìèëà Ëèòâèí
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Ïðî Îëåêñàíäð³âñüêèé ðàéîí óæå âèäàíî ðÿä êíèã òà ïóáë³êàö³é, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî éîãî ìèíóëå òà ñó÷àñíå.
Ïåðø³ ïèñåìí³ çãàäêè ìè çíàõîäèìî ó äàâíüîãðåöüêîãî â÷åíîãî Ãåðîäîòà, êîëè â³í çãàäóº ïðî â³ñ³ì íàéá³ëüøèõ ð³ê ó Ñê³ô³¿. ²ñíóº ã³ïîòåçà, ùî Ïàíò³êàï, Ã³ïàê³ð³ñ òà Ãàðð, ïðî ÿê³ çãàäóº «áàòüêî ³ñòîð³¿», íà äàíèé ÷àñ íå ³ñíóþòü, àëå íèìè ìîãëè
áóòè ³ ²íãóëåöü ³ íàâ³òü íàø Òÿñìèí.
Ó «Ë³òîïèñ³ ðóñüêîìó», äàòîâàíîìó 1190 ðîêîì, çà ïåðåêëàäîì Ë. ª. Ìàõíîâöÿ – ëàóðåàòà Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè â ãàëóç³ òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ ë³òåðàòóðè, ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ïåðåáóâàííÿ Ñâÿòîñëàâà ç³ ñâàòîì Ðþðèêîì ó íàøèõ êðàÿõ.
Ïåðø³ äîñë³äíèêè ì³ñöåâîñò³, äå çíàõîäèòüñÿ Îëåêñàíäð³âùèíà, ²âàí Ôóíäóêë³é òà Ì³õàë Ãðàáîâñüêèé ä³çíàëèñÿ ïðî
íàéäàâí³ø³ ïîñåëåííÿ íà òåðèòîð³¿ íàøîãî êðàþ.
Ñåðåä íåáàãàòüîõ äæåðåë ç ³ñòîð³¿ Îëåêñàíäð³âùèíè äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕV²²² ñò., ÿê³ çáåðåãëèñÿ äî íàøîãî ÷àñó, âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü ïîäîðîæí³ çàïèñêè â÷åíîãî-ïðèðîäîçíàâöÿ,
àêàäåì³êà Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê Éîãàíà-Àíòîíà
Ã³ëüäåíøòåäòà (1745–1781). Î÷îëþþ÷è åêñïåäèö³þ, ä³ÿëüí³ñòþ
ÿêî¿ ï³êëóâàëàñÿ ñàìà ³ìïåðàòðèöÿ Êàòåðèíà ²², Ã³ëüäåíøòåäò
ó 1773-1774 ðîêàõ ïîáóâàâ íà òåðèòîð³¿ Íîâîðîñ³éñüêî¿ ãóáåðí³¿. Íàâåñí³ 1774 ðîêó â³í â³äâ³äàâ ªëèçàâåòãðàäñüêó ïðîâ³íö³þ òà çàëèøèâ óí³êàëüí³ â³äîìîñò³ ïðî íàñåëåí³ ïóíêòè íàøîãî êðàþ. Ó ñâî¿õ ùîäåííèêàõ â³í îïèñóº ïîäîðîæ íàñåëåíèìè ïóíêòàìè Ôåäâàð, ßí³âêà, Ñåíòîâå, ïîäîðîæóâàâ ×îðíèì òà
×óò³âñüêèì ë³ñàìè.
Ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. Ï. Áóð÷àêîâ ó êâ³òíåâ³é êíèæö³ æóðíàëó «Êèåâñêàÿ ñòàðèíà» çà 1886 ð³ê îïóáë³êóâàâ «Íîòàòêè ç ³ñòîðè÷íî¿ ãåîãðàô³¿ ï³âäåííîðóñüêèõ ñòåï³â»,
çãàäóâàâ ïðè öüîìó ïðî Âèñü òà ïðî ×îðíèé ë³ñ.
Íà ñâî¿õ êàðòàõ, äîñë³äæóþ÷è òåðèòîð³þ íàøîãî êðàþ,
ôðàíöóç Ã³éîì äå Áîïëàí îïèñàâ ×îðíèé ë³ñ ó âåðõ³â’¿ ²íãóëü8
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öÿ ³ òàì æå çîáðàçèâ òå÷³þ ð³÷îê Âèñü ³ Ñèíþõà.
Ó ïðàö³ ïåðñà Óáó Àë³ ²áí Ðóñòå «Äîðîãîö³íí³ êîøòîâíîñò³», íàïèñàíî¿ àðàáñüêîþ ìîâîþ â ïåðøîìó äåñÿòèë³òò³ Õ ñòîð³÷÷ÿ, îäèí
³ç ðîçä³ë³â ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî ñëîâ’ÿí òà
ðóñ³â. Òóò çãàäóºòüñÿ ïðî «òàºìíè÷èé îñòð³â».
Öåé îñòð³â «çàéìàâ ïðîñò³ð òðüîõ äí³â øëÿõó, âêðèòèé â³í ë³ñàìè ³ áîëîòàìè». Ç öüîãî
îñòðîâà çä³éñíþâàëè ïîõîäè íà âîðîã³â. Äå æ
çíàõîäèòüñÿ öåé îñòð³â? ²ñòîðèê-êðàºçíàâåöü
Î. Ï. Çíîéêî â êíèç³ «Ì³ôè Êè¿âñüêî¿ çåìë³
òà ïîä³¿ ñòàðîäàâí³» ïèñàâ, ùî «â ²ðäèíñüêîìó áîëîò³, îçåðàõ òà ð³÷ö³ Òÿñìèí çíàõîäèëè
óëàìêè äàâí³õ êîðàáë³â, ÿêîð³ òà ³íø³ ðåøòêè ñóäíîïëàâñòâà». ² òîä³ âèÿâèëîñÿ, ùî çàïëàâè ð³÷îê ²ðäèíü (â³ä ì³ñòà Ñì³ëà äî ñåëà
Ìîðøèí) ³ Òÿñìèí (â³ä Ñì³ëè äî âïàä³ííÿ ð³÷êè â Äí³ïðî âèùå Êðåìåí÷óêà) ÿâëÿþòü ñîáîþ
äàâíº ïåðåñîõëå ð³÷èùå Äí³ïðà, ÿêå áóëî ñóäíîïëàâíèì òèñÿ÷ó ³ á³ëüøå ðîê³â. Âèÿâèëîñÿ,
ùî ç ë³òàêà äîáðå âèäíî öåé òàºìíè÷èé îñòð³â
â îòî÷åíí³ âîä Äí³ïðà, ²ðäèí³ é Òÿñìèíó.
Ïðî ñàìó Îëåêñàíäð³âêó ÿê ì³ñòå÷êî âïåðøå çãàäóºòüñÿ ó ãåîãðàô³÷íî-ñòàòèñòè÷íîìó
ñëîâíèêó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
1863–1885). Ó íüîìó äàºòüñÿ êîðîòêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ òà ãîñïîäàðñòâî Îëåêñàíäð³âùèíè.
Ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä â³äîìîñò³ ïðî íàø
êðàé ïîäàí³ â Óêðà¿íñüê³é ðàäÿíñüê³é åíöèêëîïåä³¿ 1962 ðîêó.
Çíà÷íî øèðøå òà ´ðóíòîâí³øå âïåðøå äîñë³äæåíî ³ñòîð³þ íàøîãî ðåã³îíó â «²ñòîð³¿
ì³ñò ³ ñ³ë Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ. Ê³ðîâîãðàäñüêà îáëàñòü», ÿêà âèäàíà â 1972 ðîö³. Íàä öèì âèäàííÿì, îïèñóþ÷è Îëåêñàíäð³âñüêèé ðàéîí,
ïðàöþâàâ íàø ì³ñöåâèé äîñë³äíèê – â÷èòåëü
Â. Î. Äåéíåêà.
Ïî÷èíàþ÷è ç 2000 ðîêó, âåëèêèé âíåñîê ó
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«²ñòîð³ÿ ì³ñò
³ ñ³ë ÓÐÑÐ.
Ê³ðîâîãðàäñüêà
îáëàñòü», 1972

Á. Êóçèê,
Â. Á³ëîøàïêà
«Îëåêñàíäð³âêà.
Ïîãëÿä êð³çü
â³êè», 2001

Á. Êóçèê,
Â. Á³ëîøàïêà
«Ó ïëèí³ ÷àñó.
Åíöèêëîïåä³ÿ
Îëåêñàíäð³âùèíè», 2002
9

Á. Êóçèê,
Â. Á³ëîøàïêà
«Îëåêñàíäð³âñüêèé ìåðèä³àí:
ëþäè, ïîä³¿, ÷àñ»,
2003

Á. Êóçèê,
Ë. Ëèòâèí
«Îëåêñàíäð³âñüê³ óí³âåðñèòåòè», 2004
10

äîñë³äæåííÿ òà âèäàííÿ äîñë³äíèöüêèõ íàðîáîê áóëî çðîáëåíî óðîäæåíöåì Îëåêñàíäð³âùèíè, äîêòîðîì åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðîì, çàñëóæåíèì ä³ÿ÷åì íàóê Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ÷ëåíîì-êîðåñïîíäåíòîì Ðîñ³éñüêî¿
àêàäåì³¿ íàóê Áîðèñîì Ìèêîëàéîâè÷åì Êóçèêîì òà ì³ñöåâèì äîñë³äíèêîì Âàñèëåì Â³êòîðîâè÷åì Á³ëîøàïêîþ.
Ó 2001 ðîö³ ó âèäàâíèöòâ³ «Ìèñòåöòâî»
âèéøëà êíèãà «Îëåêñàíäð³âêà. Ïîãëÿä êð³çü
â³êè» (àâòîðè Á. Ì. Êóçèê òà Â. Â. Á³ëîøàïêà), ÿêà ðîçïîâ³äàº ïðî ìèíóëå é ñüîãîäåííÿ
ñåëèùà Îëåêñàíäð³âêà Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³, ïðî áàãàòüîõ ñëàâíèõ ëþäåé, ÷è¿ ³ìåíà ïîâ’ÿçàí³ ç öèì êðàºì. Çà öå âèäàííÿ àâòîðè ó 2002 ðîö³ ñòàëè ëàóðåàòàìè îáëàñíî¿
êðàºçíàâ÷î¿ ïðåì³¿ ³ì. Âîëîäèìèðà ßñòðåáîâà. ²ëþñòðîâàíà êíèãà Á. Ì. Êóçèêà òà
Â. Â. Á³ëîøàïêè «Ó ïëèí³ ÷àñó» (2002) ðîçïîâ³äàº ïðî â³äîìèõ ëþäåé, ÿê³ íàðîäèëèñÿ
íà Îëåêñàíäð³âùèí³ àáî æèëè ÷è â³äâ³äàëè
¿¿ â ð³çíèé ïåð³îä ÷àñó. Ó 4-é Âñåóêðà¿íñüê³é
äîáðî÷èíí³é ðåéòèíãîâ³é àêö³¿ «Êíèãà ðîêó-2002» ó íîì³íàö³¿ «Â³çèòêà» ï³äíîì³íàö³¿ «Òóðèñòè÷íà ë³òåðàòóðà» öÿ êíèãà ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå.
«Îëåêñàíäð³âñüêèé ìåðèä³àí» – ³ëþñòðîâàíà êíèãà-êàëåíäàð êðàºçíàâö³â Á. Ì. Êóçèêà
òà Â. Â. Á³ëîøàïêè âèéøëà â ñâ³ò ó 2003 ðîö³. Âîíà ðîçïîâ³äàº ïðî ³ñòîð³þ é ñüîãîäåííÿ
Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Ó êíèç³ º ÷èìàëèé äîâ³äêîâèé ìàòåð³àë ç ³ñòîð³¿ êàëåíäàðÿ, òàáëèö³ äëÿ âèçíà÷åííÿ äí³â òà ïåðåâåäåííÿ äàò ç þë³àíñüêîãî êàëåíäàðÿ íà ãðèãîð³àíñüêèé ³ íàâïàêè, ïîðàäè
ãîðîäíèêàì, ñàä³âíèêàì, ïàñ³÷íèêàì, ðèáàëêàì, ìåòåîðîëîã³÷í³ â³äîìîñò³.
Ó 2003 ðîö³ âèéøëà â ñâ³ò êíèãà Ï. Ì. Êèçèìåíêà «Ïàì’ÿòü ñòåï³â» – öå ³ñòîðè÷íèé íàðèñ ç ìèíóëîãî Ê³ðîâîãðàäùèíè, ùî º ñïðîДо цілющих джерел рідної землі

áîþ âèð³çíèòè òåðèòîð³þ Ê³ðîâîãðàäùèíè ÿê
ñïåöèô³÷íèé ðåã³îí óêðà¿íñüêî¿ çåìë³.
Ïðî ³ñòîð³þ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ²–²²² ñòóïåí³â ¹ 3 Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ ðîçïîâ³äàº êíèãà «Îëåêñàíäð³âñüê³ óí³âåðñèòåòè» (2004), àâòîðè Á. Ì. Êóçèê òà Ë. ². Ëèòâèí. Êíèãà ì³ñòèòü âåëèêó
ê³ëüê³ñòü ôîòîìàòåð³àë³â, äîêóìåíò³â ïðî âñ³õ
ó÷èòåë³â, ÿê³ ïðàöþâàëè òà ïðàöþþòü íèí³ â
øêîë³, ðîçì³ùåí³ â³äîìîñò³ ïðî êîëèøí³õ âèïóñêíèê³â øêîëè. «Îëåêñàíäð³âñüê³ óí³âåðñèòåòè» ì³ñòÿòü øê³ëüíèé êàëåíäàð.
«Ãîëîâê³âêà – ñåðöå Õîëîäíîãî ßðó» (2004),
àâòîðè Á. Ì. Êóçèê, Â. Â. Á³ëîøàïêà, ðîçïîâ³äàº ïðî ñåëî Ãîëîâê³âêà ×èãèðèíñüêîãî ðàéîíó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³, ÿêå ìåæóº ç Îëåêñàíäð³âñüêèì ðàéîíîì. Êíèãà â³äêðèâàº ö³êàâ³
ñòîð³íêè ³ñòîð³¿ ñ. Ãîëîâê³âêà ç íàéäàâí³øèõ
÷àñ³â äî ñüîãîäåííÿ.
Ó äîñë³äæåíí³ À. Ã. Ìîðîçîâà òà Ñ. Â. Êîðíîâåíêà «Àíòè» âèñâ³òëþþòüñÿ ñòîð³íêè ³ñòîð³¿ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ ïëåìåí ²²²–V²² ñò.,
â³äîìèõ ÿê àíòè. Íà øèðîêîìó äæåðåëüíîìó, àðõåîëîã³÷íîìó ìàòåð³àë³ âèñâ³òëþþòüñÿ ìàëîâ³äîì³ ñòîð³íêè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî, êóëüòóðíîãî æèòòÿ
àíò³â.
Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê Á. Ì. Êóçèêà òà
Í. ². Ñòàöåíêî «Îëåêñàíäð³âêà – ìîÿ áàòüê³âùèíà» (2005) ðîçïîâ³äàº ïðî âåëè÷ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó àíãë³éñüêîþ ìîâîþ òà ðåêîìåíäîâàíèé äî âèêîðèñòàííÿ ó÷íÿì, ñòóäåíòàì, â÷èòåëÿì.
Ó 2005 ðîö³ âèéøîâ ó ñâ³ò äâîòîìíèê «Ê³ðîâîãðàäùèíà: ³ñòîð³ÿ òà ñó÷àñí³ñòü öåíòðó
Óêðà¿íè», àâòîðè Á. Ì. Êóçèê òà Â. Â. Á³ëîøàïêà. Êíèãà ðîçïîâ³äàº ïðî ìèíóëå é òåïåð³øíº Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³, ùî ãåîãðàô³÷íî çíàõîäèòüñÿ â öåíòð³ Óêðà¿íè. Ó êíèç³ ïîäàíî çà ïåâíîþ ñòðóêòóðîþ (ãåîãðàô³÷íå ðîçòàДо цілющих джерел рідної землі

Á. Êóçèê,
Â. Á³ëîøàïêà
«Ãîëîâê³âêà –
ñåðöå Õîëîäíîãî
ßðó», 2004

Á. Êóçèê,
Í. Ñòàöåíêî
«Îëåêñàíäð³âêà
– ìîÿ áàòüê³âùèíà», 2005
(àíãë³éñüêîþ
ìîâîþ)
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Á. Êóçèê,
Â. Á³ëîøàïêà
«Ê³ðîâîãðàäùèíà: ³ñòîð³ÿ
òà ñó÷àñí³ñòü
öåíòðó Óêðà¿íè»
(ó 2 ò.), 2005
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øóâàííÿ òà àäì³í³ñòðàòèâíèé óñòð³é, ñèìâîëè
îáëàñò³, íàñåëåííÿ, ç ³ñòîð³¿ äîñë³äæåííÿ ïðèðîäè òåðèòîð³¿, ïðèðîäí³ óìîâè òà ïðèðîäí³
ðåñóðñè, ç ³ñòîð³¿ êðàþ, åêîíîì³êà, ãóìàí³òàðíà ³ ñîö³àëüíà ñôåðà, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü, ïåðñîíàë³¿) êîæåí ðàéîí Ê³ðîâîãðàäùèíè. «Ê³ðîâîãðàäùèíà: ³ñòîð³ÿ òà ñó÷àñí³ñòü
öåíòðó Óêðà¿íè» – çìàëüîâóº ñó÷àñíå îáëè÷÷ÿ ðåã³îíó òà ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ ðåã³îíàë³ñòèêè. Ó öüîìó âèäàíí³
âïåðøå çðîáëåíî ñïðîáó íå ëèøå îïèñàòè ðåã³îí, àëå é ðîçïîâ³ñòè ïðî ñëàâåòíèõ óðîäæåíö³â îáëàñò³ òà âèäàòíèõ ëþäåé, ÷èÿ äîëÿ òàê
÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàíà ç êðàºì. Êíèãà ì³ñòèòü
âåëèêèé ³ëþñòðàòèâíèé ìàòåð³àë.
Îêðåìî íàâåäåíèé ³ñòîð³îãðàô³÷íèé àíàë³ç
äîâîäèòü, ùî äîñë³äæåíî áàãàòî ñòîð³íîê ³ñòîð³¿ íàøîãî êðàþ, ÿê³ áóëè âèñâ³òëåí³ ì³ñöåâèìè êðàºçíàâöÿìè. Îäíàê ïðàö³, ÿêà á äàâàëà ö³ë³ñíó õàðàêòåðèñòèêó ³ñòîð³¿ êðàþ ó ïîºäíàíí³ ç³ øê³ëüíèì êóðñîì ³ñòîð³¿, íà æàëü,
ùå íå áóëî. Òîìó àâòîðè ïîñòàâèëè ñîá³ çà ìåòó äîïîâíèòè òà ñèñòåìàòèçóâàòè îêðåì³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ, ùîá âîíè ñïðîáóâàëè
äàòè ïîâí³øó êàðòèíó ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî
íàøîãî êðàþ.

До цілющих джерел рідної землі
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ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ

II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
§ 1. Стежками прадавніх людей.
Наш край у найдавніші часи (до Київської Русі)

Згадай:
1.
2.
3.
4.

Що вивчає історія України?
Яке значення має вивчення історії рідного краю?
З’ясуй поняття «історичне джерело», «археологічна культура».
На основі яких джерел вивчається давня історія України, історія
краю?
5. Як рахувати роки в історії?

ВСТУП
²ñòîð³ÿ – öå çâ’ÿçîê ì³æ ìèíóëèì ³ ñüîãîäåííÿì, öå âàæëèâà íàóêà ïðî ñóñï³ëüñòâî. Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ äîïîìîæóòü âñòàíîâèòè ïåðø³ â³äîìîñò³ ïðî íàøèõ ïðåäê³â. Êîæíå
ñëîâî ïðàâäè ïðî ³ñòîð³þ ð³äíîãî êðàþ – áóëî âîíî çà íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â ÷è çà ïåð³îäó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ – ïðîéøëî ÷åðåç ïåð³îä
íåçâ³äàíîãî, íåäîñë³äæåíîãî ³ º ñêàðáîì äëÿ æèòåë³â Îëåêñàíäð³âùèíè. Ïåðøèé åòàï â ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó ëþäñòâà – öå ïåðâ³ñíå ñóñï³ëüñòâî, ÿêå ïîä³ëÿºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âì³ííÿ âèãîòîâëÿòè çíàðÿääÿ ïðàö³ íà â³êè.
Êîæåí ïåð³îä â³äïîâ³äàº ïåâíèì çì³íàì ó ãîñïîäàðñòâ³, ñóñï³ëüíîìó óñòðî¿, ³äåîëîã³÷íèì óÿâëåííÿì, çîâí³øíîñò³ äàâíüî¿
ëþäèíè.

ОЛЕКСАНДРІВКА В ДОПИСЕМНИЙ ПЕРІОД
Òåðèòîð³ÿ íàøîãî êðàþ â äîïèñåìíèé ïåð³îä çà ãåîãðàô³÷íîþ
õàðàêòåðèñòèêîþ ñòàëà ìàòåðèêîì. Ó âåðõí³é âàïíÿêîâèé ïåð³îä, ïàëåîãåí, â àòìîñôåðó Çåìë³ ïðîíèê ã³ãàíòñüêèé ìåòåîðèò.
Âíàñë³äîê éîãî ïàä³ííÿ (òåðèòîð³ÿ ñó÷àñíîãî ñ. Áîâòèøêà) óòâîðèâñÿ âåëè÷åçíèé êðàòåð ä³àìåòðîì 20–25 êì. Ó ðåçóëüòàò³ ïàä³ííÿ ìåòåîðèòà óòâîðèëîñü ðîäîâèùå ãîðþ÷èõ ñëàíö³â. Ó ñàìîìó öåíòð³ Áîâòèñüêî¿ çàïàäèíè ðîçòàøîâàíà Îëåêñàíäð³âêà.
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Õðîíîëîã³÷íà òàáëèöÿ íàéäàâí³øî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè
Íàçâè
ïåð³îä³â

Äàâí³é
êàì’ÿíèé â³ê
(ïàëåîë³ò)
Ñåðåäí³é
êàì’ÿíèé â³ê
(ìåçîë³ò)
Ì³äíîêàì’ÿíèé â³ê
(åíåîë³ò)
Áðîíçîâèé
â³ê

Çàë³çíèé â³ê

Õðîíîëîã³÷í³
ðàìêè
ïåð³îä³â

700–10 òèñÿ÷ ðîê³â
äî í. å.

Õ–V² òèñÿ÷îë³òòÿ
äî í. å.
²V-²²² òèñÿ÷îë³òòÿ
äî í. å.

Ôîðìè ãîñïîäàðñòâà òà îñíîâí³ ðèñè
ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî
ïåð³îäó

Ïîÿâà ïåðâ³ñíî¿ ëþäèíè íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ. Ìèñëèâñòâî, ðèáàëüñòâî, çáèðàëüíèöòâî, âèðîáíèöòâî
íàéïðîñò³øèõ êàì’ÿíèõ çíàðÿäü ïðàö³, îñâîºííÿ âîãíþ. Êî÷óâàííÿ îêðåìèìè êîëåêòèâàìè
Âèðîáíèöòâî ñêëàäí³øèõ êàì’ÿíèõ
çíàðÿäü ïðàö³, â³äêðèò³ ñòîÿíêè êóðåíÿìè. Îá’ºäíàííÿ ëþäåé â ðîäè
Ïî÷àòîê âèêîðèñòàííÿ ìåòàë³â – ì³ä³
òà îëîâà. Ñîþçè ïëåìåí

Ïî÷àòîê îäîìàøíåííÿ êîíåé, ìèñ²² – ïî÷. ² ëèâñòâî, ðèáàëüñòâî, ïåðø³ âîçè, äåòèñÿ÷îë³òòÿ ðåâ’ÿí³ ïëóãè ç çàë³çíèì ëåìåøåì,
ñåðïè, êîñè, õàòè ³ çåìëÿíêè, ïåðø³
äî í. å.
ãîðîäèùà
Â³ä ² òèñÿ- Îáðîáêà çàë³çà, áðîíçè ³ çîëîòà; õàòè,
÷îë³òòÿ
ãîðîäèùà é ñåëèùà. Äåðæàâíà îðãàäî í. å.
í³çàö³ÿ ëþäåé

Áîâòèñüêà çàïàäèíà
До цілющих джерел рідної землі
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Зуб мамонта

Ð³ã òóðà

Çíàõ³äêè ï³äòâåðäæóþòü, ùî â ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä êîðäîí éîãî çëåäåí³ííÿ ïðîõîäèâ ï³âí³÷í³øå Îëåêñàíäð³âêè ïî ë³í³¿ Á³ðêè–
Îìåëüãîðîä–Òðèë³ñè.
Ëüîäîâèê â³äñòóïàâ, à ç ÷àñîì òóò ç’ÿâèëèñÿ ñòàäà ìàìîíò³â. Âèñîòà öèõ òâàðèí äîñÿãàëà 2,5–3,5 ìåòðà. Îäèí ³ç çóá³â ìàìîíòà çíàõîäèòüñÿ â Îëåêñàíäð³âñüêîìó êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿, éîãî äîâæèíà ñòàíîâèòü 22 ñì òà ìàº âàãó
2 êã 780 ãðàì³â. Íà çì³íó ìàìîíòàì ïðèéøëè
êàáàíè, òóðè òà ³íø³ òâàðèíè. Ð³ã òóðà áóëî
çíàéäåíî íåïîäàë³ê ñ. Á³ðêè.

КАМ’ЯНИЙ ВІК. ПАЛЕОЛІТ
Íà îñíîâ³ àðõåîëîã³÷íèõ çíàõ³äîê ìîæíà äîâîäèòè, ùî ïåðøà ëþäèíà íà òåðèòîð³¿
íèí³øíüîãî Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó ç’ÿâèëàñü ó äîáó ï³çíüîãî ïàëåîë³òó – 10–12 òèñÿ÷
ðîê³â òîìó, êîëè â³äñòóïèëî íàéá³ëüøå â ªâðîï³ Äí³ïðîâñüêå çëåäåí³ííÿ.
Íà ì³ñöÿõ ïðîæèâàííÿ ëþäèíè öüîãî ïåð³îäó (ñåëà Ñòðèì³âêà, ²âàíãîðîä, Ëþáîìèðêà) çíàéäåí³ ãðóáî îáðîáëåí³ êàì’ÿí³ çóáèëà,
ñêðåáêè, ñîêèðè, ìîëîòêè, çåðíîòåðêè. Ëþäè
â ïåð³îä ïàëåîë³òó çáèðàëè ïëîäè, ÿãîäè, ìîëþñê³â, êîìàõ, ÿéöÿ ïòàõ³â, ïîëþâàëè íà òâàðèí. Âîíè äîáðå çíàëè âîãîíü. Íàïðèê³íö³ ïàëåîë³òó çíà÷íî âäîñêîíàëèëèñü çíàðÿääÿ ïðàö³ äëÿ îáðîá³òêó øê³ðè, ê³ñòîê ³ äåðåâà òà ìèñëèâñüêà çáðîÿ. Ñóòòºâî çì³íèâñÿ é çîâí³øí³é
âèãëÿä ñàìî¿ ëþäèíè: ñàìå òîä³ ñôîðìóâàëàñü
ñó÷àñíà ëþäèíà, ö³ëêîì ñõîæà íà íàñ (ëþäèíà ðîçóìíà – Homo sapiens).

НЕОЛІТ
²âàí
Äàíèëîâè÷
Ïåòðåíêî,
êðàºçíàâåöü
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Ó ïåð³îä íåîë³òó – â³êó ì³ä³ òà áðîíçè òóò
æèëè ïëåìåíà ÿìíî¿ òà êàòàêîìáíî¿ êóëüòóð.
Ó ï³âäåííèõ ðàéîíàõ Îëåêñàíäð³âêè áóëî çíàéäåíî ì³ñöåâèì êðàºçíàâöåì ². Ä. Ïåòðåíêîì
До цілющих джерел рідної землі

÷åðåï ëþäèíè, ÿêîìó ï’ÿòü òèñÿ÷ ðîê³â. ×åðåï íàëåæèòü äâàäöÿòèð³÷í³é ä³â÷èí³, ÿêà çàãèíóëà â³ä óäàðó òóïèì ïðåäìåòîì.
Ãëèáîê³ çðóøåííÿ â ãîñïîäàðñòâ³ óìîâíî íàçèâàþòü «íåîë³òè÷íîþ ðåâîëþö³ºþ». ¯ ¿ çì³ñò
ïîëÿãàº â ïåðåõîä³ ëþäèíè â³ä ïðèâëàñíþâàëüíîãî (çáèðàëüíèöòâî, ìèñëèâñòâî) äî â³äòâîðþþ÷îãî ãîñïîäàðñòâà (çåìëåðîáñòâî, ñêîòàðñòâî).
Ó íåîë³òè÷í³ ÷àñè ëþäè ïåðåéøëè äî îñ³äëîñò³, íàâ÷èëèñÿ øë³ôóâàòè, ñâåðäëèòè, ïèëÿòè êàì³íü. Ïðîäîâæóâàëîñÿ îäîìàøíåííÿ
òâàðèí, áóëî ïðèðó÷åíî êîðîâó, êîçó. Îñíîâíèìè ðîñëèííèìè êóëüòóðàìè ëþäåé áóëè
ïøåíèöÿ, æèòî, ÿ÷ì³íü, îâåñ, ïðîñî. Ïîìåðëèõ ëþäåé ñïàëþâàëè íà âîãíèùàõ àáî õîâàëè â ìîãèëàõ. Ïîðó÷ ç íåá³æ÷èêîì êëàëè íàéïîòð³áí³ø³ â æèòò³ ðå÷³, ³íîä³ ñòàâèëè é ñòðàâè. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ëþäè â³ðèëè â ïîòîéá³÷íå æèòòÿ.

×åðåï
äî³ñòîðè÷íî¿
ä³â÷èíè

ЕНЕОЛІТ
Äëÿ ïåð³îäó åíåîë³òó õàðàêòåðíèìè áóëè
ðå÷³, âèãîòîâëåí³ ÿê ç êàìåíþ, òàê ³ ç ì³ä³ òà
áðîíçè (ñïëàâó ì³ä³ ç îëîâîì ÷è ñâèíöåì). Öåé
ïåð³îä òðèâàâ 4-3 òèñÿ÷³ ðîê³â äî í. å. ÇàñòîÑê³ôñüêèé
ïîñóä
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Ôðàãìåíòè ãëèíÿíîãî
ïîñóäó ÷åðíÿõ³âñüêî¿
êóëüòóðè

ñóâàííÿ óäîñêîíàëåíèõ çíàðÿäü ïðàö³ äàëî ðîçâèòîê ðåì³ñíèöòâó òà çåìëåðîáñòâó. Ñó÷àñíèìè äîñë³äíèêàìè
áóëà â³äêðèòà òðèï³ëüñüêà êóëüòóðà – íàéá³ëüø ïîøèðåíà íà òåðèòîð³¿ íèí³øíüî¿ Óêðà¿íè â IV – ïåðø³é ïîëîâèí³ III òèñÿ÷îë³òòÿ äî í. å.
Çàëèøêè îäíîãî ç ïîñåëåíü òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè ðîçêîïàí³ ïîáëèçó
ñ. Âîëîäèìèð³âêà íà âèñîêîìó ïðàâîìó áåðåç³ ð. Ñèíþõà íà Ê³ðîâîãðàäùèí³. Éîãî ðîçì³ðè ñòàíîâëÿòü
800×900 ì. Òóò âèÿâëåíî îñòàíêè
ïîíàä 200 æèòåë³â, êîòð³ áóëè ðîçòàøîâàí³ ïî ê³ëüêîõ êîíöåíòðè÷íèõ
êîëàõ. Æèòëî çàéìàëî ïðÿìîêóòíèé ãëèíîáèòíèé ìàéäàí÷èê ðîçì³ðàìè 14×4,5 ì. Ïåðåãîðîäêà ïîä³ëÿëà æèòëî íà äâà ïðèì³ùåííÿ–ê³ìíàòè. Ó êîæíîìó áóëà êîëîïîä³áíà ï³÷
ðîçì³ðîì â îñíîâ³ 2×2 ì.
Íà òåðèòîð³¿ ñóñ³äíüîãî Íîâîìèðãîðîäñüêîãî ðàéîíó ïåðøå ïîñåëåííÿ
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè çíàéäåíî á³ëÿ
ñ. Àíäð³¿âêà, ÿêå áóëî â³äêðèòî àðõåîëîãîì Ñ. Ñ. Ãàì÷åíêîì ó 1928 ðîö³. Ïîñåëåííÿ ïëîùåþ áëèçüêî 50 ãà ðîçòàøîâàíå íà ìèñîïîä³áíîìó âèñòóï³ íà
ïðàâîìó áåðåç³ ð. Ãåïòóðêà. Íà æàëü,
âîíî ìàéæå çíèùåíå ïîñò³éíîþ îðàíêîþ òà çåìëÿíèìè ðîáîòàìè.

БРОНЗОВИЙ ТА ЗАЛІЗНИЙ ВІКИ
Äîáà áðîíçè – îñòàíí³é âåëèêèé
ïåð³îä ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà. Â öåé
ïåð³îä ïî÷àëè âèðîáëÿòè çíàðÿääÿ
ïðàö³ é çáðîþ ç áðîíçè (ì³ä³ òà îëîâà). Áðîíçîâèé â³ê õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ï³äíåñåííÿì çåìëåðîáñòâà, òâàðèííè18
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öòâà, ðåìåñåë, ðîçâèòêîì òîðã³âë³, óäîñêîíàëåííÿì òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â – âîç³â, êèáèòîê.
Â Îëåêñàíäð³âñüêîìó êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿ çáåð³ãàþòüñÿ ðåïë³êàö³¿ ïîñóäó ïåð³îäó ñåðåäíüî¿ áðîíçè, ùî õàðàêòåðèçóº ïëåìåíà ÿìíî¿, êàòàêîìáíî¿ êóëüòóð, ÿê³ æèëè íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó.
Ïëåìåíà ÿìíî¿ òà êàòàêîìáíî¿ êóëüòóð çì³øàëèñü ì³æ ñîáîþ
òà âåëè êî÷îâèé ñïîñ³á æèòòÿ. ¯ì íà çì³íó ïðèéøëè ïëåìåíà
÷îðíîë³ñüêî¿ êóëüòóðè (Õ–V²²² ñò. äî í. å.), ïîñåëåííÿ ÿêèõ â³äêðèòå á³ëÿ ñ³ë Íîâà Îñîòà ³ Êèòàéãîðîä.

СКІФИ ТА САРМАТИ
Ó äîáó ðàííüîãî çàë³çà, ïî÷èíàþ÷è ç V²² ñò. äî í. å., òåðèòîð³þ çàñåëÿëè ñê³ôè-îðà÷³ (ïîñåëåííÿ ì³æ Îëåêñàíäð³âêîþ, Á³ëÿ¿âêîþ, Ðîäíèê³âêîþ, Íîâîþ Îñîòîþ, Áîâòèøêîþ, Ëþáîìèðêîþ, Íåñâàòêîâèì, Êèòàéãîðîäîì, ²âàí³âêîþ, Òàðàñ³âêîþ, ßñèíóâàòêîþ, Ãîëèêîâèì, ²âàíãîðîäîì).
Ïî÷èíàþ÷è ç ²²²–²² ñò. äî í. å., ÷àñòèíà ñàðìàòñüêèõ ïëåìåí
âèò³ñíèëà ñê³ô³â ç áàñåéíó ð. Òÿñìèí. Ï³ñëÿ ñê³ô³â çàëèøèëèñÿ ðåøòêè ãëèíÿíîãî ïîñóäó, ñòð³ëè òà ³íø³ ïðåäìåòè, ÿê³ çíàéäåí³ â ñàìîìó öåíòð³ Îëåêñàíäð³âêè. Ó ñ. Íåñâàòêîâå çíàéäåíî ìå÷ òà íàìèñòèíêè. Äîñë³äæóþ÷è ñê³ôñüêå ïîñåëåííÿ á³ëÿ
ñ. Ëþáîìèðêà, äîñë³äíèê ². Ä. Ïåòðåíêî âèÿâèâ, ùî äàâíº æèòëî áóëî ïðÿìîêóòíå (6×8 ì) òà çáóäîâàíå ç ãëèíè. Âîíî íàãàäóº óêðà¿íñüêèé áóäèíîê. Ñê³ôè-îðà÷³ âåëè àêòèâíó òîðã³âëþ
ç àíòè÷íèìè äåðæàâàìè. Íàéá³ëüø ðàíí³é ïðåäìåò àíòè÷íîãî ³ìïîðòó â³äíîñèòüñÿ äî äðóãî¿ ÷âåðò³ V²² ñò. äî í. å. Íà ãëèíÿíîìó ïîñóä³ ðîäîñüêî-³îí³÷íîãî öåíòðó ç êóðãàíó á³ëÿ ñ. Áîâòèøêà çîáðàæåíèé ñîáàêà, ÿêèé íàçäîãàíÿº ã³ðñüêîãî êîçëà.

Ãëèíÿíèé ïîñóä ñê³ôñüêî¿ äîáè
20
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Ñë³äè ñàðìàò³â çíàéäåíî íåïîäàë³ê â³ä Îëåêñàíäð³âêè
â ñ. Íîâà Îñîòà, Ñòàðà Îñîòà, Öâ³òíå, Ðóæè÷åâå. Ó áàãàòüîõ ïîñåëåííÿõ Îëåêñàíäð³âùèíè ïîðÿä ç³ ñê³ôñüêîþ çóñòð³÷àºòüñÿ
êåðàì³êà ÷åðíÿõ³âñüêî¿ êóëüòóðè, òîìó ùî ñê³ôè-îðà÷³ ³ º íîñ³ÿìè ÷åðíÿõ³âñüêî¿ êóëüòóðè. Çàëèøêè ïðåäìåò³â ÷åðíÿõ³âñüêî¿ êóëüòóðè çíàéäåíî á³ëÿ ñ. ²âàíãîðîä, â Ìèõàéë³âö³, Ðîäíèê³âö³, Êðèìêàõ, Íåñâàòêîâîìó.
Äîñë³äæóþ÷è ³ñòîð³þ íàøîãî êðàþ, ². ². Ôóíäóêë³é âèñëîâèâ äóìêó, ùî ó Êðèìêàõ ³ñíóâàëè âåëèê³ ïîñåëåííÿ. Öå
ñòâåðäæóº çíàéäåíà ìîãèëà êðóãëî¿ ôîðìè ç êðóãëèìè âåðõàìè, à òàêîæ äâ³ ãðóïè ìîãèë ð³çíî¿ âåëè÷èíè, ïðè ðîçêîïêàõ
ÿêèõ çíàéäåíî áàãàòî ïåðåïàëåíî¿ ãëèíè ³ ê³ñòîê. Äîñë³äíèê
âèÿâèâ, ùî á³ëÿ Êðèìîê, íàä êðóòèì óðèâ÷àñòèì ÿðîì çíàõîäèòüñÿ íàï³âêðóãëå ï³äâèùåíå ì³ñöå, ùî íàçèâàºòüñÿ ãîðîäêîì. Öå â³äãàëóæåííÿ ïðèðîäíîãî ÿðó, à íå âèòâ³ð ëþäñüêèõ ðóê. Ïîáëèçó ãîðîäêà â òîé ÷àñ ÷àñòî âèêîïóâàëè âóã³ëëÿ, ïåðåïàëåí³ ê³ñòêè, ðîçáèòèé ïîñóä, çíàéøëè ê³ëüêà
çàë³çíèõ ñòð³ë. Ç ³íøîãî áîêó ãîðîäêà çíàéøëè âóã³ëëÿ, ÷åðåïè, øë³ôîâàíèé êîðàë ³ ðèìñüêó ìîíåòó ç çîáðàæåííÿì
Ôàâñò³íè, äðóæèíè ³ìïåðàòîðà Ìàðêà Àâðåë³ÿ. Ó Êðèìêàõ
âèÿâëåíî ðàííüîñëîâ’ÿíñüêå ïîõîâàííÿ ÷åðíÿõ³âñüêî¿ êóëüòóðè (²²–V²² ñò.).

ВИСНОВКИ
Íàéäàâí³ø³ ëþäè íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó
ç’ÿâèëèñü ó ïåð³îä ï³çíüîãî ïàëåîë³òó. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè ì³ñöåâèõ êðàºçíàâö³â. Íà òåðèòîð³¿ íàøîãî
êðàþ çíàéäåíî ñë³äè ëþäåé ïåð³îäó íåîë³òó, ÿìíî¿, êàòàêîìáíî¿, ÷åðíÿõ³âñüêî¿ êóëüòóð.
×èñëåíí³ çíàõ³äêè ñòâåðäæóþòü ³ñíóâàííÿ íà òåðèòîð³¿
Îëåêñàíäð³âùèíè ñê³ô³â-îðà÷³â.
Перевір себе:
1. На які періоди поділяється найдавніша історія нашого краю?
2. Що було характерним для доісторичного періоду на території Олександрівщини?
3. Визнач на карті найдавніші поселення людей:
– періоду палеоліту,
– періоду неоліту,
До цілющих джерел рідної землі
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– періоду бронзового та залізного віку,
– скіфи-орачі.
4. Назви основні заняття первісних людей.
5. Доведи, користуючись документом, що на території нашого краю
жили скіфи-орачі.

ДОКУМЕНТИ:
Документ No 1
«Кургани або могили на території району»
І. Д. Петренко. 28.05.2005 року
«На території Олександрівського району, серед полів, височать кургани, або, як кажуть у народі, могили – німі свідки багатотисячолітньої
історії українського народу. Нині їх в районі близько ста, хоча в дійсності їх було в кілька разів більше – час та, головне, господарська діяльність людини призвели до загибелі значної кількості з них. Процес руйнування курганів триває й сьогодні. Деякі з курганів розташовані поодинці, більшість – великими, в кілька десятків, групами. Групи курганів
утворюють курганні поля, або давні кладовища наших далеких пращурів. Кургани, в більшості випадків, розташовані на підвищеннях, або
вододілах, і домінують, тобто панують над прилеглими територіями.
У такий спосіб наші попередники реалізовували свої релігійні вірування. Проте деякі кургани розташовані і в долинах річок, зокрема Тясмину. Однак таких одиниці. Найбільші курганні поля виявлені між Бірками, Івангородом та Олександрівкою (22 кургани), біля Нової та Старої
Осоти, між Любомиркою та Матвіївкою (Чигиринський район), між Красносіллям та Михайлівкою тощо. Ці кургани споруджувалися у період
з III тис. до Р. Х. і до II ст. н. е. і багато з них є ровесниками єгипетських
пірамід, з тією лише різницею, що наші кургани насипалися землею висотою в десятки метрів, а єгипетські пірамиди будувалися з каменю.
В розташуванні курганів є ще одна закономірність – кількість курганів
різко зростає на північний схід району і різко зменшується на південний захід. Так, біля Старої Осоти курганів більше двадцяти, а біля Родниківки – два. Біля Любомирки понад двадцять, біля Бовтишки – один.
Розгадка цьому така: в Холодному Яру у V–II ст. до Р. Х. існувало одне з найбільших в Україні скіфських городищ, яке було своєрідним адміністративним центром усього Потясминня. Кількість жителів того часу зменшувалася від віддаленості від Мотрониного городища, в якому
люди, на випадок небезпеки, знаходили порятунок. З чого складаються кургани? По-перше, з високого земляного насипу. По-друге, з поховальної камери, де знаходився покійник. Інколи таких поховальних ка22
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мер було кілька: їх робили вже наступники, використовуючи вже збудований курган, і як місце поховання для свого небіжчика. По формі кургану можна визначити хто, який народ його спорудив. Так, у нашому
районі його споруджувало плем’я пастухів (три тисячі років тому) та скіфи (V–II ст. до Р. Х.). Після скіфів традиція поховання у курганах згасає. Ці кургани, всупереч поширеному віруванню, ніякого відношення
до козацтва не мають. Це всього лиш поширений міф. Правильно буде
говорити «скіфська могила», а не «козацька». Дуже прикро, що майже
всі кургани пограбовані ще дві тисячі років тому. Кургани племені пастухів взагалі бідні – крім кістяка покійного в них більше нічого не було.
Отже, кургани – наше історичне надбання та свідчать про велике історичне минуле українського народу».
Документ No 2
«Археологічні дослідження району та археологічні розкопки
поселення біля с. Біляївка Олександрівського району
Кіровоградської області»
І. Д. Петренко. 09.01.2005 року
«Південнодніпровською слов’янською експедицією Інституту археології АН УРСР влітку 1982 р. досліджувалось поселення черняхівським
(ІІ–VІІ ст. н. е.) і пеньківським (VІІ-VІІІ ст. н. е.) культурними шарами біля
с. Біляївка. Пам’ятку було відкрито місцевим краєзнавцем І. Д. Петренком та учнями Івангородської середньої школи М. Ткачем, О. Деренковим, В. Бенедесюком, М. Поповим та іншими у 1980 р. Під час земляних
робіт бульдозер вигорнув значний масив землі з численною керамікою,
яка була знайдена та досліджена членами археологічного гуртка, яким
керував учитель історії Івангородської середньої школи І. Д. Петренко.
Пізніше знахідки були відіслані до Києва, в Інститут археології. Спеціалісти-археологи М. Брайчевський, О. Приходнюк навесні 1982 року виїхали до с. Біляївка і провели попередні розвідки на місці знахідок, датувавши кераміку ІІ–VIII ст. н. е. Поселення було визначене перспективним для археологічних розкопок та занесене в план роботи Інституту
археології на 1982 рік. Влітку цього ж року археологічна експедиція, до
складу якої ввійшли 50 студентів-практикантів історичних факультетів
Кіровоградського педагогічного інституту та Запорізького університету,
розпочала планові розкопки поселення. Очолив експедицію кандидат
історичних наук О. Приходнюк. Поселення розташоване в 250 м на південний схід від села, на лівому боці Біляївського яру, на дні якого споруджене штучне озеро. Пам’ятка не залишає сумніву і вкотре доводить:
на цю землю ми нізвідки не прийшли і нікуди не підемо. Ця земля з рікаДо цілющих джерел рідної землі
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ми, полями та лісами дана нам Богом, займає площу близько 250×70 м
та знаходиться на висоті 15 м від його рівня. З верхів’я яру в далекі часи витікало джерело, яке нині замулене. Археологами було досліджено близько 300 кв. м площі, де виявлено чотири житла, одну господарчу споруду, дев’ять господарчих ям, три вогнища, що відносяться до
черняхівської культури (II–VІІ ст. н. е.). Крім того, розкопано два житла і
одну господарчу яму пеньківської культури (VІІ–VIII ст. н. е.). Типовими
знахідками були фрагменти гончарної черняхівської кераміки, перепалене каміння, кістки тварин, ліпна кераміка, попіл.
Першим було розкопане типове тогочасне житло слов’ян, яке мало розміри 3,7×3 м, глибиною 1,2 м, тобто було фактично напівземлянкою. Майже в центрі житла знаходилося вогнище овальної форми діаметром 0,9 м, яке підносилося над долівкою на 0,2 м. У попелі вогнища знайдено велику кількість битого посуду, обпалених кісток тварин,
металеве долото, уламки амфор, чорнолощеного посуду походженням
з Греції та Криму. За наявністю кісток, які були виявлені під час розкопок, учені визначили тварин, якими володіли жителі поселення. Так от,
на частині розкопаного поселення, поруч з людьми, жило 11 голів биків, 7 овець і кіз, 5 коней, 2 собаки і 2 свиней. Досить цікавими знахідками були залишки від ткацьких верстатів, знарядь виготовлення глиняного посуду, металевих ножів та столярних знарядь на залишках інших жител.
Учені сходяться на тому, що черняхівській археологічній культурі
відповідала слов’янська народність антів, яка відома з численних літописних джерел. Анти вели запеклу боротьбу з германськими племенами, зокрема готами, які на той час заселяли сучасний Південь України. Анти, яких вважають прямими попередниками сучасних українців,
мешкали кілька сотень років на даній території, зокрема, поблизу сучасного села Біляївка Олександрівського району та на більшій території Правобережної України.
Невідомо, з яких причин, можливо, під тиском войовничих кочових
племен анти вимушені були залишити сучасну територію нашого району. Однак раніше обжиті місця зайняли представники іншої культури,
яку археологи називають пеньківською. Спосіб життя населення пеньківської культури майже нічим не відрізнявся від життя антів: той самий
тип напівземлянкових жител, такий же спосіб приготування на вогнищах їжі, ті ж самі свійські тварини. Однак спосіб виготовлення посуду
став іншим. Посуд антів був дуже досконалим та високохудожнім, виготовлявся на гончарному крузі, мав цікавий орнамент, тонкі стінки, був
різноманітним. Посуд же представників пеньківської культури, які жили
у VІІ-VIII ст. н. е., тобто вже після антів, був надзвичайно грубим, стінки
24
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були товстими, орнамент відсутній, асортимент дуже бідний і, що головне, цей посуд виготовлявся не на гончарному крузі, а ліпився вручну.
Що трапилося, чому наступники антів втратили такий важливий технологічний винахід як гончарний круг?
Відповіді на це запитання немає й до цього часу. Однак археологічні розкопки неспростовно довели, що за кілька сот метрів від сучасного села Біляївка Олександрівського району 1800–1100 років тому жили
землероби і скотарі, предки сучасних українців.
Площа поселення становить понад 1,5 кв. км. Археологами розкопано площу в 300 кв. м, тобто лише п’яту частину стародавнього села.
Вже під час розкопок, коли мені ввечері доводилося залишати табір археологів, прямувати стежкою навпростець від с. Біляївка до с. Омельгород, прямуючи і на Олександрівку, на другому, правому боці Біляївського яру, який нині заріс чагарем, вдалося знайти у великій кількості скіфську кераміку, яка датується I–II ст. до н. е. Тобто фактично яр з
джерелом, який знаходиться біля с. Біляївка, люди заселили ще 2,5 тисячі років тому і беззмінно проживають тут і донині. І хоча на сьогодні
в Біляївці лише кілька десятків жителів, історія цього села є дуже давньою та типовою для більшості населених пунктів району: перші люди,
одного разу оселившись на цій землі, вже ніколи її не залишали».

Основні події в історії Олександрівщини:
1. Х–VІІІ тис. до н. е. – перші поселення первісної людини.
2. Х–VІІ ст. до н. е. – існування поселень чорноліської культури поблизу
сіл Нова Осота і Китайгород.
3. VІІ–ІІ ст. до н. е. – існування скіфів-орачів.
4. ІІІ ст. до н. е. – існування сарматських племен поблизу Цвітного, Нової Осоти, Старої Осоти.
5. ІІ–VІІ ст. – існували поселення черняхівської культури.
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II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
§ 2. Незвіданими шляхами.

Наш край у ІХ–ХІV ст.

Згадай:
1. Як розселялись східнослов’янські племена напередодні утворення
держави?
2. Склади розповідь про перших київських князів.
3. Київська Русь за князювання Ольги та Святослава.
4. Володимир Великий та запровадження християнства на Русі.
5. Ярослав Мудрий та «Руська правда».
6. Монголо-татарська навала.

ВСТУП
Ðóñüêà çåìëÿ óòâîðèëàñÿ âíàñë³äîê äåðæàâíîãî îá’ºäíàííÿ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ ïëåìåí â ñåðåäèí³ ² òèñÿ÷îë³òòÿ í. å.
Íà ââåñü ñâ³ò ñëàâèëàñÿ âîíà ñâîºþ ïðèðîäîþ ³ áàãàòñòâîì.
«Î íåçð³âíÿííà çåìëå Ðóñüêà», – ç ãîðä³ñòþ ïèñàâ ë³òîïèñåöü ó
«Ïîâ³ñò³ âðºìºííèõ ë³ò», – ÿêîþ ò³ëüêè êðàñîþ, áàãàòñòâàìè òè
íå íàä³ëåíà: áàãàòüìà îçåðàìè, ïðîçîðèìè ð³÷êàìè ³ äæåðåëàìè, ãîðàìè êðóòèìè, ïàãîðáàìè âèñîêèìè, ä³áðîâàìè ïèøíèìè, ïîëÿìè ÷óäîâèìè, çâ³ðèíîþ ð³çíîìàí³òíîþ, ïòèöåþ íåçë³÷åííîþ, ì³ñòàìè âåëèêèìè, ñåëàìè äèâíèìè...».
Òàêîþ ó ²Õ–Õ² ñò. áóëà íàøà çåìëÿ, äå ïðîæèâàëè íàø³
ïðåäêè-ïîëÿíè.

ЗЕМЛЯНІ ВАЛИ – ЗГАДКА ПРО БОЙОВІ ПОХОДИ
Ïåðø³ äîñë³äíèêè ñòàðîâèíè ². Ôóíäóêë³é òà Ì. Ãðàáîâñüêèé çâåðíóëè óâàãó, ùî íà òåðèòîð³¿ íàøîãî êðàþ çáåðåãëèñÿ äàâí³ çåìëÿí³ ñïîðóäè – âàëè. Âèñîòà ¿õ äîñÿãàëà 3-4 ìåòðà,
øèðèíà 708 ìåòð³â. Ö³êàâî, ùî âàë çàâæäè ñóïðîâîäæóºòüñÿ
ðîâîì, öåé ð³â çíàõîäèòüñÿ íà îäíîìó é òîìó æ áîö³, ïðîòèëåæíîìó äî Êèºâà. Â äàâí³õ ë³òîïèñàõ çãàäóþòüñÿ çåìëÿí³ âàëè íà
êè¿âñüê³é òà ïåðåÿñëàâñüê³é çåìëÿõ.
Ó íàðîä³ çåìëÿí³ âàëè íàçèâàþòü çì³éîâèìè. Íàðîäí³ ïåðå26
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êàçè ïîâ’ÿçóþòü ¿õ ïîõîäæåííÿ ç ïîäâèãîì áîãàòèðÿ Êèðèëà Êîæóì’ÿêè. Êîëè áîãàòèð çàïðÿã çì³ÿ ó âåëåòåíñüêèé ïëóã ³ ïðèìóñèâ éîãî îðàòè çåìëþ. Áîðîçíà, ùî áóëà âèêèíóòà
ïëóãîì, ³ ñêëàëà çì³éîâ³ âàëè.
Â îáðàç³ çì³ÿ âò³ëåí³ òåìí³ ñèëè – íàïàäíèêè-ïå÷åí³ãè, à â îáðàç³ áîãàòèðÿ – íàðîä,
ùî áîðîâñÿ ç âîðîãîì, îáåð³ãàâ êîðäîíè ð³äíî¿ çåìë³, îòî÷åí³ çì³éîâèìè âàëàìè. Ï³äòâåðäæåííÿì öüîìó º çàëèøêè êîëü÷óã òà çáðîÿ
äðóæèííèê³â, ùî çíàéäåí³ îëåêñàíäð³âñüêèì
â÷èòåëåì ². Ä. Ïåòðåíêîì.

Çàëèøêè
êîëü÷óãè
äàâíüîðóñüêîãî
áîãàòèðÿ

ПЕРШІ ЗГАДКИ ПРО УКРАЇНУ
ТА НАШ КРАЙ
У «ЛІТОПИСІ РУСЬКОМУ»
Ç óòâîðåííÿì äàâíüîðóñüêî¿ äåðæàâè íàøà òåðèòîð³ÿ îïèíèëàñÿ íà ¿¿ ï³âäåííèõ êîðäîíàõ.
Ïåðøà çãàäêà ïðî Óêðà¿íó â «Ë³òîïèñ³ ðóñüêîìó» ãîâîðèòü, ùî: «Ó ð³ê 6695 (1187) íàäó-

Êèðèëî Êîæóì’ÿêà. Ìàëþíîê ²ãîðà Íàã³ðíîãî
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Êè¿âñüêà Ðóñü ó ²Õ – íà ïî÷àòêó Õ²² ñòîë³òòÿ
28
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ìàâ êíÿçü Ñâÿòîñëàâ ç³ ñâàòîì ñâî¿ì Ðþðèêîì ï³òè íà ïîëîâö³â... ² ¿õàëè âîíè â íàïàä áåç âîç³â».
Ïåðø³ ë³òîïèñí³ çãàäêè ïðî êðàé íàëåæàòü 1190 ð. ³ ïîâ’ÿçàí³
ç ïåðåáóâàííÿì íà Òÿñìèí³ ðóñüêèõ êíÿç³â Ñâÿòîñëàâà ³ Ðþðèêà
òà ç íàá³ãîì ïîëîâö³â íà ãðàä Áîðîâèé. ²ñíóº ã³ïîòåçà, ùî ãðàä
Áîðîâèé – öå íèí³øíº ñ. Á³ðêè Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó.
«Òîãî æ ðîêó Ñâÿòîñëàâ ç³ ñâàòîì Ðþðèêîì, óòèøèâøè çåìëþ Ðóñüêó, à ïîëîâö³â ï³äêîðèâøè ï³ä âîëþ ñâîþ ³ ïîðàäèâøèñü, ï³øëè óäâîõ íà ëîâè ïî Äí³ïðó â ÷îâíàõ íà óñòÿõ Òÿñìèíó, ³ òóò, ëîâè ä³ÿâøè, íàëîâèëè áåçë³÷ çâ³ð³â. ...Âîñåíè 1190
ðîêó ïîëîâö³ «íàïàëè çíåíàöüêà íà ãîðîä ×þðíà¿â, ³ îñòðîã
âçÿëè, ³ äâ³ð ñïàëèëè, ³ ñòàòîê âåñü çàáðàëè... à ïî¿õàâøè çâ³äòè, âîíè îòàáîðèëèñü ïî ð³÷êàõ Âèñÿõ ³, äàâøè ïåðåïî÷èòè êîíÿì, ïî¿õàëè äî (ãîðîäà) Áîðîâîãî».

МОНГОЛО-ТАТАРСЬКЕ ІГО
Ìîíãîëî-òàòàðñüê³ îðäè, íà÷å âîãíÿíèé ñìåð÷, ïðîíåñëèñÿ
êðàºì, çðóéíóâàâøè âñå, çîêðåìà ãðàä Áîðîâèé (ñ. Á³ðêè).
Òåðèòîð³ºþ ðàéîíó ïðîëÿãàâ ×îðíèé øëÿõ, ÿêèì òàòàðè ÷èíèëè íàá³ãè íà Êè¿âñüêó Ðóñü. Òàòàðè âùåíò ñïàëèëè ñ. Áîñ³âêà, ÿêå ³ñíóâàëî íà ì³ñö³ òåïåð³øíüîãî ñ. Òðèë³ñè. Ëþäè, ùî
çàëèøèëèñü æèâèìè, â³äðîäèëè çðóéíîâàíå ïîñåëåííÿ. Á³ëüø
â³äêðèò³ ñë³äè áóëî çàëèøåíî ìîíãîëî-òàòàðàìè ó ñóñ³äíüîìó,
Çíàì’ÿíñüêîìó ðàéîí³.
Çåìë³ Çíàì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ó ò³ ÷àñè íà ï³âíî÷³ ïðèëÿãàëè äî Êè¿âñüêîãî óä³ëüíîãî êíÿç³âñòâà, ñòâîðåíîãî ó 30-õ ðîêàõ
Õ²² ñò., ñàìà æ òåðèòîð³ÿ â³ä³éøëà äî Ïîëîâåöüêîãî õàíñòâà,
ÿêå â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²² ñò. õàí Êîí÷àê ïåðåòâîðèâ ó ìîãóòíþ äåðæàâó.
Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²²² ñò. ìîíãîëî-òàòàðñüê³ çàâîéîâíèêè
ðîçáèëè ðîçð³çíåí³ â³éñüêà ðóñüêèõ êíÿç³â ³ ðîçãðîìèëè Ïîëîâåöüêå õàíñòâî. Ó 1243 ðîö³ õàí Áàòèé çàñíóâàâ âåëè÷åçíó ³ìïåð³þ – Çîëîòó Îðäó, ³ Ïîëîâåöüêå õàíñòâî áóëî ïîãëèíóòå íåþ.
Óëóñîì, ðîçòàøîâàíèì ì³æ Äí³ñòðîì ³ Äí³ïðîì, êåðóâàâ òåìíèê Êóðåìñà, âíóê õàíà Äæó÷³ (ó 1258 ðîö³). Çàì³ñòü íüîãî áóâ
ïðèçíà÷åíèé òåìíèê Áóðóíäàé.
¯õ ³ìåíàìè ³ íàçèâàâñÿ óëóñ, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèëà òåðèòîð³ÿ Çíàì’ÿíñüêîãî ðàéîíó.
Äî íàøèõ äí³â çáåðåãëèñÿ íàçâè íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ùî ïîДо цілющих джерел рідної землі
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õîäÿòü â³ä òàòàðñüêèõ íàçâ: Êèòàéãîðîä, ²âàíãîðîä. ²ñíóº ïðèïóùåííÿ, ùî ö³ íàçâè ï³øëè â³ä ÷àñ³â ãîñïîäàðþâàííÿ Îðäè
ó íàøîìó êðà¿.

ВИСНОВКИ
Äî 40-õ ðîê³â Õ²²² ñò. Êè¿â çàëèøàâñÿ âåëèêèì ì³ñòîì, à ñàìà Êè¿âñüêà çåìëÿ – îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ çàñåëåíèõ ³ áóëà äîñèòü ñèëüíîþ åêîíîì³÷íî. Ì³ñöåâ³ñòü, äå ìè ç âàìè ïðîæèâàºìî, â ² òèñ. í. å. çãàäóºòüñÿ â áàãàòüîõ ë³òîïèñàõ. Ö³ ³ñòîðè÷í³
ôàêòè âêàçóþòü íà òå, ùî â òîé ÷àñ öå áóëà âåëèêà òåðèòîð³ÿ,
çàïîâíåíà ë³ñîâèìè ìàñèâàìè, ³ ëåæàëà âîíà íà êðàþ çåìåëü
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.
Перевір себе:
1.
2.
3.
4.

Покажи на карті кордони Київської землі.
Які були перші літописні пам’ятки про наш край?
Які археологічні знахідки розповідають про період Київської Русі?
Доведи, що набіги монголо-татар були в нашому краї.

ДОКУМЕНТИ:
` в нашому районі?»
«Що значать «городи»
І. Д. Петренко. 28.08.2005 року
«У XII–XIII ст. територія нашого району (його північна та центральна частини) входила до складу могутньої тогочасної європейської
держави – Київської Русі-України. Цьому є кілька підтверджень. Поперше, між селами Бірки та Івангород, на високому лівому березі
р. Дунайка, лівої притоки р. Бовтиш, учнями Івангородської школи на
початку 80-х років минулого століття вдалося відкрити слов’янське
поселення XII–XIII ст. Цей факт підтвердили в Інституті археології АН
України (проф. Д. Я. Телегін). Учені дослідили зразки кераміки з цього поселення і датували його періодом раннього середньовіччя. На
цей час припадає розквіт могутності тогочасної держави. Чому, з якою
метою слов’яни заснували тут поселення, яке займало площу в кілька гектарів та знаходилося в безпосередній близькості від володінь
половців? Незаперечно, що це поселення відігравало роль фортеці,
яка захищала південні кордони Київської держави від набігів кочівни`
ків. У ті часи такі фортеці називалися «городами».
Їх засновували ве30
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`
ликі князі київські. Слово «город»
у давній українській мові до монгольської доби вживалося на позначення населених пунктів, які були
огороджені і певним чином укріплені. Укріплення городів потребувало часу і зусиль: оборонний вал укладався як стіна, з кутами, баштами, бійницями. Стіни були частково дерев’яними, частково кам’яними.
У Київській Русі-Україні таких обгороджених і укріплених маленьких
фортець було багато. Не дивно, що скандинави називали Україну-Русь
Гардарикою – «країною укріплень». Сліди цих «городів» збереглися
у власних назвах населених пунктів нашого району. Так, деякі сучасні села нашого району мають закінчення «город»: Івангород, Китайгород, Омельгород. По течії Тясмину, в межах сучасного Кам’янського району Черкаської області, знаходиться с. Райгород. Дуже часто
у краєзнавчій літературі можна зустріти один «город» – Біргород. Мабуть, небезпідставно сучасне с. Бірки так називають і місцеві жителі,
і краєзнавці. Погляньте на карту району: чи не впадає у вічі певна закономірність у розташуванні цих «городів»? Так, у верхній течії Тясмину знаходиться Омельгород; на правій притоці Тясмину річці Сорока
(тепер – з пересохлим руслом) – с. Китайгород; на лівій притоці Тясмину – р. Бовтиш знаходиться Івангород; вище за течією Тясмину –
с. Райгород. Біля самого Тясмину – в центрі цієї загадкової системи
«городів» – с. Бірки (загадковий Біргород). Матеріальні сліди одного з
«городів» знайдено поблизу с. Бірки. За ці 800 років сліди інших «городів», можливо, і загубилися, але не в пам’яті народу. Адже і до сьогодні ця унікальна мережа «городів» збереглася як назва населених
пунктів Олександрівського району.
Цікаві дослідження походження назв поселень України зробив учений А. П. Коваль. З посиланням на його розвідки назву сучасного села
Омельгород можна тлумачити так: омель або омельник в давньоукраїнській мові означало птахолов, або з тюркської – територія, що належить якомусь вміну (правителю). Зрозуміло, що Китайгород заснували
не китайці. Була кита – «плетениця з лози», «тин». Перед тим, як побудувати кам’яну стіну фортеці, на її місці ставили киту – плетеницю
з лози, яку закидали камінням впереміж з розчином. Після спорудження стіни киту знімали, а назва залишилася. Райгород не має відношення до раю у нашому розумінні. Рай – це скандинавське рама – «межа»,
«кордон», «рубіж», а Райгород – прикордонне, рубіжне укріплення. Впадає у річку Бовтиш на околиці Івангорода міленька (тепер) річечка Дунайка. В основі цього слова – корінь дана, дуна, дон, що в давній українській мові означало «вода», «річка». Ось скільки «слідів» залишила
нам колись могутня європейська держава Русь-Україна. А ось схема
розташування «городів» по річці Тясмин та її притоках.
До цілющих джерел рідної землі
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ñ. Ðàéãîðîä
ñ. Á³ðêè
ñ. ²âàíãîðîä

ñ. Êèòàéãîðîä

ñ. Îìåëüãîðîä
Основні події в історії Олександрівщини:
1. Х–ХІІ ст. – поява «городів» на території нашого краю.
2. 1190 рік – київські князі Святослав і Рюрик полювали на звірину понад Тясмином.
3. Середина ХІІІ ст. – монголо-татарська навала у нашому краї.
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II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
§ 3. Під владою Польщі.
Наш край у ХІV – першій половині ХVІ ст.

Згадай:
1. Розкажи про формування Галицько-Волинського князівства.
2. До яких держав входили українські землі наприкінці ХV ст.?
3. Яким було становище українських земель у складі Великого князівства Литовського?
4. Що спричинило загарбання українських земель сусідніми державами?
5. Покажи на карті кордони Київської землі.

ВСТУП
Ó Õ²V – ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕV² ñò. ñêëàëèñÿ ãîëîâí³ ðèñè
óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíîñò³ òà ¿¿ îçíàêè: âèçíà÷èëàñÿ òåðèòîð³ÿ
ðîçñåëåííÿ óêðà¿íö³â ³ óòâåðäèëàñÿ ¿¿ íàçâà – Óêðà¿íà.
Ó öåé ïåð³îä ìàéæå âñ³ óêðà¿íñüê³ çåìë³ (çà âèíÿòêîì Çàêàðïàòòÿ òà Áóêîâèíè) áóëè ïîä³ëåí³ ì³æ Ïîëüùåþ òà Ëèòâîþ.
Ïîë³òè÷íå é ãðîìàäñüêå æèòòÿ â ëèòîâñüê³é äåðæàâ³ äóæå ñêîðî çàñâîþâàëî ñîá³ ôîðìè ïîëüñüêîãî ëàäó, òîìó æèòòÿ â îáîõ
äåðæàâàõ, ñïîëó÷åíèõ ñï³ëüíîþ äèíàñò³ºþ é ö³ëèì ðÿäîì óí³é,
ðîçâèâàëîñü ó á³ëüø-ìåíø îäíàêîâèõ óìîâàõ.

ПРИПЛИВИ ТА ВІДПЛИВИ ЗАСЕЛЕННЯ
НАШОГО КРАЮ
Íà ìàëîçàñåëåí³ ïðîñòîðè çåìåëü ñó÷àñíî¿ Îëåêñàíäð³âùèíè
ó Õ²V-ÕV ñò. ïîñèëèëàñü ñïóñòîøëèâà õâèëÿ íàïàä³â ³íîçåìíèõ
ïîíåâîëþâà÷³â.
Àðõåîëîãè äîâîäÿòü, ùî íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Ê³ðîâîãðàäùèíè ñïîñòåð³ãàëèñÿ ïðèïëèâè ³ â³äïëèâè íàñåëåííÿ, àáî æ ì³ãðàö³ÿ. Ïðè öüîìó:
1) çà «ïðèïëèâ³â» – íàñåëåííÿ ñêëàäàëîñÿ íå ëèøå ç íîâèõ
ïðèéøëèõ, à é ç êîð³ííîãî íàñåëåííÿ, ùî ìåøêàëî òóò ìàéæå
áåçïåðåðâíî ùå ç ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³;
До цілющих джерел рідної землі
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2) çà «â³äïëèâ³â» – çåìë³ ïîêèäàëî íå âñå íàñåëåííÿ. Á³ëüøà
éîãî ÷àñòèíà çàëèøàëàñÿ íà ì³ñö³;
3) óñ³ «ïðèïëèâè» ³ «â³äïëèâè» íàñåëåííÿ áóëè îáóìîâëåí³,
ç îäíîãî áîêó, ìåæóâàííÿì öèõ çåìåëü ç âîéîâíè÷èìè íàðîäàìè, à ç ³íøîãî – â³äñóòí³ñòþ íàä³éíîãî çàõèñòó, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, âåëî äî òîãî, ùî äàíà òåðèòîð³ÿ çàëèøàëàñÿ ìàëîçàñåëåíîþ.
«Äèêå ïîëå» – òàê íàçèâàþòü íàø êðàé äîñë³äíèêè.
Çâàæàþ÷è íà ïîñò³éí³ âîðîæ³ íàïàäè òà çà â³äñóòíîñò³ íàä³éíîãî çàõèñòó, ëþäè ñàì³ ñòâîðèëè ñâî¿ çáðîéí³ ñèëè – êîçàöüê³ â³éñüêîâ³ çàãîíè. Çåìë³ ñó÷àñíî¿ Ê³ðîâîãðàäùèíè ñòàëè
÷àñòèíîþ çåìåëü, äå íà çëàì³ ÕV-ÕV² ñò. çàðîäèëîñü êîçàöòâî.

ЗАХОПЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЛИТВОЮ
ТА ІНШИМИ СУСІДНІМИ ДЕРЖАВАМИ
Äåðæàâíà ðîçäðîáëåí³ñòü ³ çîëîòîîðäèíñüêå ³ãî ïðèçâåëè äî ïîñëàáëåííÿ çâ’ÿçê³â ì³æ çåìëÿìè çàõ³äíî¿ ³ ï³âäåííî-çàõ³äíî¿ Ðóñ³,
äå çäàâíà ôîðìóâàëèñÿ á³ëîðóñüêà é óêðà¿íñüêà íàðîäíîñò³.
Ëèòîâñüêà äåðæàâà, ùî óòâîðèëàñÿ ì³æ Â³ñëîþ òà Çàõ³äíîþ Äâ³íîþ â Õ²²² ñò., íàçèâàëàñü Âåëèêèì êíÿç³âñòâîì Ëèòîâñüêèì, ÿêå ïðîòèñòîÿëî ïðîñóâàííþ çîëîòîîðäèíñüêèõ çàãàðáíèê³â íà ï³âí³÷íèé çàõ³ä.
Ó ñåðåäèí³ Õ²²² ñò. ëèòîâñüêèé êíÿçü Ì³íäîâã, îá’ºäíàâøè
ê³ëüêà êíÿç³âñòâ, ñòâîðèâ Ëèòîâñüêî-Ðóñüêó äåðæàâó, ÿêà ìèðíèì øëÿõîì ïî÷àëà ïðèºäíóâàòè ï³äêîðåí³ Çîëîòîþ Îðäîþ ³
ïîñòàâëåí³ ó âàñàëüíó çàëåæí³ñòü ðóñüê³ êíÿç³âñòâà.

ВХОДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НАШОГО КРАЮ
ДО ЛИТОВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА
Ó 1362 ðîö³ íà óìîâàõ àâòîíîìíîãî óä³ëüíîãî êíÿç³âñòâà óâ³éøëà äî Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî Êè¿âñüêà çåìëÿ. Îðäèíö³ íå ìîãëè ïîãîäèòèñÿ ç âòðàòîþ âàñàë³â ³ íàìàãàëèñü ïîâåðíóòè çàêîíí³ñòü, àëå â áèòâ³ ïðè Ñèí³õ Âîäàõ çàçíàëè ïîðàçêè â³ä ðóñüêî-ëèòîâñüêîãî â³éñüêà, ÿêå î÷îëþâàâ âåëèêèé
êíÿçü Îëüãåðä.
Êðåâñüêîþ óí³ºþ 14 ñåðïíÿ 1385 ðîêó áóâ îôîðìëåíèé äåðæàâíî-ïîë³òè÷íèé ñîþç Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî ³ Êîðîë³âñòâà Ïîëüñüêîãî. Îñòðîçüêîþ óãîäîþ 1392 ðîêó çàêð³ïëåíà ìàéæå àâòîíîì³ÿ Ëèòîâñüêî-Ðóñüêî¿ äåðæàâè, ïðàâèòåëåì
ÿêî¿ íà òîé ÷àñ áóâ âåëèêèé êíÿçü Â³òîâò. Â³í ïðîâ³â àäì³í³34
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Âåëèêå êíÿç³âñòâî Ëèòîâñüêå
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Çàñíîâíèê
ËèòîâñüêîÐóñüêî¿ äåðæàâè
êíÿçü Ì³íäîâã

Âåëèêèé êíÿçü
ëèòîâñüêèé
Îëüãåðä

ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíó ðåôîðìó, çà ÿêîþ
Âåëèêå êíÿç³âñòâî Ëèòîâñüêå áóëî ïîä³ëåíå íà
îáëàñò³, ÿêèìè óïðàâëÿëè íàì³ñíèêè (íàì³ñíèêà Êè¿âùèíè áóëî ïðèçíà÷åíî â 1394 ðîö³).
Ó Õ²V ñò. çåìë³ íà ð³÷ö³ Òÿñìèí çàõîïèëè
ëèòîâñüê³ ôåîäàëè.
Ó 1401 ðîö³ âåëèêèé êíÿçü Â³òîâò áóâ çìóøåíèé ï³òè íà óêëàäàííÿ íîâî¿ ïîëüñüêî-ëèòîâñüêî¿ óí³¿, à ï³äïèñàíà íèì 2 æîâòíÿ 1413
ðîêó Ãîðîäåëüñüêà óí³ÿ ïåðåäáà÷àëà îá’ºäíàííÿ Ïîëüù³ òà Ëèòâè â ºäèíó äåðæàâíó àâòîíîì³þ Ëèòâè â ¿¿ ñêëàä³, àëå óí³ô³êàö³þ
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ, çàïðîâàäæåííÿ â Ëèòâ³ ñåéìó òà ïîñàäîâèõ îñ³á
íà ïîëüñüêèé êøòàëò. Òàêèì ÷èíîì, Ëèòîâñüêî-Ðóñüêå êíÿç³âñòâî ðîçä³ëèëîñÿ íà ïîâ³òè,
ùî óïðàâëÿëèñÿ ïîâ³òîâèìè ñåéìèêàìè.
Ó 20-õ ðîêàõ ÕV ñò. âåëèêèé êíÿçü Â³òîâò
âäàëèìè â³éñüêîâèìè ä³ÿìè ïðîòè òàòàð ïîøèðèâ âîëîä³ííÿ Ëèòâè äî ×îðíîãî ìîðÿ.
Òåðèòîð³ÿ òåïåð³øíüî¿ Îëåêñàíäð³âùèíè òà
Çíàì’ÿíùèíè ââ³éøëà äî Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà
Ëèòîâñüêîãî, õî÷ äî öüîãî ÷àñó âîíà çàëèøàëàñü ìàëîçàñåëåíîþ, ùî ï³çí³øå ³ äàëî ï³äñòàâó íàçèâàòè ¿¿ «Äèêèì ïîëåì».

КОЗАЦЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ
«ДИКОГО ПОЛЯ»

Ïðàâèòåëü
ËèñòîâñüêîÐóñüêî¿ äåðæàâè
Â³òîâò
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Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV ñò. óòâîðåíå âíàñë³äîê ðîçïàäó Çîëîòî¿ Îðäè Êðèìñüêå õàíñòâî
(1449), ïðåòåíäóþ÷è íà îðäèíñüêó ñïàäùèíó,
ïî÷àëî çàéìàòè ëèòîâñüê³ ïðè÷îðíîìîðñüê³
âîëîä³ííÿ.
Ó 1478 ðîö³ êðèìñüê³ òàòàðè âèçíàëè ñåáå
ï³äâëàäíèìè ñóëòàíñüê³é Òóðå÷÷èí³, ùî çíà÷íî ïîñèëèëî ¿õ çàâîéîâíèöüê³ ìîæëèâîñò³.
Ó ÕV² ñò. â ñòåïàõ «Äèêîãî ïîëÿ», ÿêå îá³éìàëî ³ òåðèòîð³þ íàøîãî ñó÷àñíîãî ðàéîíó,
ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñü êîçàêè – óêðà¿íñüêèé â³éñüêîâèé ³ ñåëÿíñüêèé ëþä, ÿêèé ïåðåõîäèâ
До цілющих джерел рідної землі

íà â³ëüí³ çåìë³, ùîá ïîçáóòèñÿ çðîñòàþ÷îãî ôåîäàëüíîãî ãí³òó
ïîëüñüêî-ëèòîâñüêî¿ øëÿõòè.
Íà ïî÷àòêó ÕV² ñò. âèíèêëî ñ. Öâ³òíå, éîãî æèòåë³ áóëè êîçàêàìè.
Êîçàöüêà êîëîí³çàö³ÿ «Äèêîãî ïîëÿ» ïðîõîäèëà â óìîâàõ
æîðñòîêî¿ áîðîòüáè ç òàòàðî-òóðåöüêèìè êîíêóðåíòàìè.
Ó 1541 ðîö³ âîºâîäà êè¿âñüêèé Ïðîíñüêèé õîäèâ ïåðåéìàòè êðèìñüêî-òàòàðñüêó îðäó äî Íåðóáà¿âñüêîãî ë³ñó. Éîãî òåðèòîð³ºþ ïðîõîäèâ çíàìåíèòèé ×îðíèé øëÿõ, ÿêèì êîðèñòóâàëèñÿ êðèìñüê³ òàòàðè äëÿ â³éñüêîâèõ ïîõîä³â íà Ïðàâîáåðåæíó
Óêðà¿íó òà Êè¿âùèíó, ïîâåðòàâ â³í íà çàõ³ä ì³æ âåðõ³â’ÿìè ²íãóëüöÿ ³ Òÿñìèíó.

ВИСНОВКИ
Òåðèòîð³ÿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó â Õ²V – ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕV² ñò. áóëà òåðèòîð³ºþ ìàëîçàñåëåíîþ. Âîíà âõîäèëà äî
ñêëàäó Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî. Äëÿ çàõèñòó â³ä ôåîäàë³â íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó ïî÷àâ âèíèêàòè îêðåìî óêðà¿íñüêèé
â³éñüêîâèé ³ ñåëÿíñüêèé ëþä, ÿêèé çàïî÷àòêîâóâàâ êîçà÷÷èíó
ó íàøîìó êðà¿.
À ï³ñëÿ Ëþáë³íñüêî¿ óí³¿ ö³ çåìë³ ïåðåéøëè äî ïîëüñüêèõ
ìàãíàò³â Ëþáîìèðñüêèõ ³ ßáëîíîâñüêèõ. Ï³âí³÷íà ÷àñòèíà ðàéîíó â³ä³éøëà äî ñêëàäó Êè¿âñüêîãî âîºâîäñòâà.
Перевір себе:
1. Назви причини міграції населення на території нашого краю у ХІVХV ст.
2. Склади оповідання-розповідь: «Як жилося населенню у Великому
князівстві Литовському?».
3. Назви причини поселення козаків у нашому краї.
4. Як ти вважаєш: чому територію нашого краю називали «Диким полем»?

ДОКУМЕНТИ:
Документ No 1
«Історія України в життєписах найвизначніших її діячів».
М. Костомаров. Львів, 1919 рік
«Гедемінів син, великий князь Ольгерд, розширив українські землі,
унаслідувані по отцю, він прилучив до своєї держави подільську земДо цілющих джерел рідної землі
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лю і вигнав звідти татар. Підвладна йому Русь розділялася між князями, котрих Ольгерд держав у руках.
Литовська держава звалася Литвою, а насправді була чисто українською.
Вітовт подавався в суперечності, думав про самостійність своєї
Українсько-Литовської держави, а сам прийняв католицьку віру проти
погляду українського народу, що сильно держався за православ’я».

Основні події в історії Олександрівщини:
1. Друга половина ХV ст. – селянська колонізація земель по Тясмину,
Інгулу та Інгульцю.
2. 1541 рік – воєвода київський Пронський ходив переймати кримськотатарську орду до Нерубаївського лісу. Тут відбулася битва між татарами і поляками.

Ôðàãìåíò áèòâè ì³æ òàòàðàìè é ïîëÿêàìè 1541 ðîêó.
Ìàëþíîê Îêñàíè Çàêðåâñüêî¿
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II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
§ 4. Козацький буревій.
Наш край у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

Згадай:
1. Пригадай, внаслідок яких обставин українські землі потрапляли під
владу Великого князівства Литовського.
2. Покажи на карті землі, якими володіло Велике князівство Литовське
в Україні.
3. Яке значення мала битва на Синіх Водах?
4. Дай опис історичного портрета великого князя Міндовга:
а) якими якостями князя володів Міндовг?
б) які події пов’язані з діяльністю великого князя на нашій території?

ВСТУП
Íåâåëèêà Ëèòâà âêëþ÷àëà äî ñâîº¿ äåðæàâè çåìë³ ñó÷àñíèõ
Á³ëîðóñ³¿ òà Óêðà¿íè, ùî ïåðåâàæàëè ¿¿ ñâîºþ òåðèòîð³ºþ ³ íàñåëåííÿì, ïðèðîäíèìè áàãàòñòâàìè. Òîìó ïîëüñüê³ ìàãíàòè ³
øëÿõòà çäàâíà ïðàãíóëè îá’ºäíàòè Âåëèêå êíÿç³âñòâî Ëèòîâñüêå ç Êîðîë³âñòâîì Ïîëüñüêèì ó îäíó äåðæàâó, ùîá çäîáóòè
áàãàòñòâî Óêðà¿íè.

ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ НАШОГО КРАЮ
Íà ñï³ëüíîìó ñåéì³ ïðåäñòàâíèê³â îáîõ äåðæàâ ó ì³ñò³ Ëþáë³í³ 1 ëèïíÿ 1569 ðîêó áóëî ïðîãîëîøåíî Ëþáë³íñüêó óí³þ,
çà óìîâàìè ÿêî¿ Âåëèêå êíÿç³âñòâî Ëèòîâñüêå îá’ºäíóâàëîñü ³ç
Êîðîë³âñòâîì Ïîëüñüêèì â ºäèíó äåðæàâó – Ð³÷ Ïîñïîëèòó.
Òåðèòîð³ÿ íàøîãî êðàþ çã³äíî ç Ëþáë³íñüêîþ óí³ºþ ïåðåéøëà äî Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿.
Íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ, ÿê³ â³ä³éøëè äî Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿
â ñåðåäèí³ ÕV² ñò., çàïðîâàäæóâàâñÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é çà ïîëüñüêèì âç³ðöåì. Óòâîðèëîñÿ ø³ñòü âîºâîäñòâ: Ðóñüêå, Áåëüçüêå, Âîëèíñüêå, Ïîä³ëüñüêå, Áðàöëàâñüêå,
До цілющих джерел рідної землі
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Ãåðá Êè¿âñüêîãî
âîºâîäñòâà

Êè¿âñüêå. Íà ÷îë³ êîæíîãî ñòîÿëè âîºâîäè.
Âîºâîäñòâà ïîä³ëÿëè íà ïîâ³òè, ÿê³ î÷îëþâàëè
ñòàðîñòè òà êàøòåëÿíè. Òåðèòîð³ÿ íàøîãî ðàéîíó â³ä³éøëà äî Êè¿âñüêîãî âîºâîäñòâà ç öåíòðîì ó ì. Êèºâ³.
Çã³äíî ç Òðåò³ì Ëèòîâñüêèì ñòàòóòîì 1588
ðîêó ñåëÿíè, ÿê³ ïðîæèâàëè íà çåìë³ ôåîäàëà á³ëüøå 10 ðîê³â, ñòàâàëè êð³ïàêàìè. Ôåîäàëè ìàëè ïðàâî ðîçøóêóâàòè ³ ïîâåðòàòè ñåëÿí-óò³êà÷³â ïðîòÿãîì 10 ðîê³â. Òàêèì ÷èíîì,
1588-é – ð³ê çàïðîâàäæåííÿ êð³ïîñíèöòâà
ó íàøîìó êðà¿.

СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО І НАШ КРАЙ

Êîçàöüêèé
âàòàæîê
Ñåâåðèí
Íàëèâàéêî

Êîðîííèé
ãåòüìàí
Ñòàí³ñëàâ
Æîëêåâñüêèé
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²ñòîð³ÿ êîçà÷÷èíè ó íàøîìó êðà¿ ïîâ’ÿçàíà
ç Ñåâåðèíîì Íàëèâàéêîì, ÿêèé î÷îëèâ ïîâñòàííÿ ñåëÿí, ì³ùàí ³ êîçàê³â ïðîòè ïîëüñüêî-øëÿõåòñüêîãî ïàíóâàííÿ.
Ï³ä ïðîâîäîì Ñåâåðèíà Íàëèâàéêà ïîâñòàíö³ ç äîïîìîãîþ ì³ùàí 16 æîâòíÿ 1594 ðîêó
âèçâîëèëè ì³ñòî Áðàöëàâ, ç’ºäíàëèñü ³ç çàïîðîæöÿìè, çàâîëîä³ëè ì³ñòîì Áàð. Óðÿä Ðå÷³
Ïîñïîëèòî¿ êèíóâ íà ïðèäóøåííÿ ïîâñòàííÿ â Óêðà¿í³ 3-òèñÿ÷íå êàðàëüíå â³éñüêî ï³ä
êîìàíäóâàííÿì êîðîííîãî ãåòüìàíà Ñòàí³ñëàâà Æîëêåâñüêîãî.
×óòÿíñüêèé ë³ñ ó 1596 ðîö³ äàâ ïðèòóëîê
êîçàöüêîìó âàòàæêîâ³ Ñåâåðèíó Íàëèâàéêó,
ÿêèé ðÿòóâàâñÿ òóò ç â³éñüêîì â³ä ïîëüñüêî¿
àðì³¿ Æîëêåâñüêîãî. Íàéá³ëüøîãî ðîçìàõó ïîâñòàííÿ Ñåâåðèíà Íàëèâàéêà äîñÿãëî ó 15951596 ðîêàõ. Àëå â³éñüêó Æîëêåâñüêîãî âäàëîñÿ ñõîïèòè Ñåâåðèíà Íàëèâàéêà, çàêóâàòè â
êàéäàíè é â³äâåçòè äî Âàðøàâè, äå éîãî ñòðàòèëè.

ВИСНОВКИ
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV² – ïåðø³é ïîëîâèí³
ÕV²² ñò. òåðèòîð³ÿ íàøîãî êðàþ âõîäèëà äî
До цілющих джерел рідної землі
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Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿. Îëåêñàíäð³âùèíà áóëà â ñêëàä³ Êè¿âñüêîãî
âîºâîäñòâà ç öåíòðîì ó ì. Êè¿â.
Òà âñå æ ó öåé ïåð³îä êðàé çàëèøàâñÿ ìàëîçàñåëåíèì. Òóò
â îñíîâíîìó ïîñåëÿëèñü êîçàêè, ùî ï³äòâåðäæåíî àðõåîëîã³÷íèìè ðîçêîïêàìè òà ïèñüìîâèìè äæåðåëàìè.
Ç íàøèì êðàºì ó öåé ïåð³îä ïîâ’ÿçàíå ³ì’ÿ Ñåâåðèíà Íàëèâàéêà, ÿêèé î÷îëèâ êîçàöüêå ïîâñòàííÿ.
Перевір себе:
1.
2.
3.
4.

Покажи на карті територію нашого краю після Люблінської унії.
До якого воєводства входила наша територія?
Яке значення мала Люблінська унія для нашого краю?
Чому, на твою думку, Северин Наливайко переховувався у Чутянському лісі?
5. Чим закінчилось повстання під проводом Северина Наливайка?

ДОКУМЕНТИ:
З історичної пісні про С. Наливайка
Сходилися всі козаки, раду положили
Да на раді на поляків поход присудили.
Розходилися козаки із своєї ради,
Вибирали з-під каменів великії клади.
Клади продавали, самопали купували,
Купували самопали, в похід виступали.
А в Варшаві на раді да судді судили,
Да спалити Наливайка в волю присудили.
Присудили Наливайка да ляхи спалити,
Присудили козаченьки ляхам відомстити.
(Історичні пісні. – К., 1961. – 173 с.)

Основні події в історії Олександрівщини:
1. 1575 рік – під Чорним лісом розташувалася 80-тисячна орда під
командуванням кримського хана та семи його синів.
2. 1588 рік – запровадження кріпосництва у нашому краї.
3. 1596 рік – у Чутянському лісі знайшов свій притулок козацький ватажок Северин Наливайко, який рятувався від польської армії.
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II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ

§ 5. Славетними стежками Великого Гетьмана.
Наш край у другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст.
Згадай:
1. Назви передумови та причини національно-визвольного руху
в Україні у середині ХVІІ ст.
2. Коли була утворена українська козацька держава – Гетьманщина?
3. Опиши особливості життя в Правобережній Україні наприкінці ХVІІ –
початку ХVІІІ ст.
4. Охарактеризуй діяльність Івана Мазепи.
5. Склади історичний портрет Пилипа Орлика.

ВСТУП
Íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíà â³éíà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïðîòè Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ áóëà îäíèì ³ç âèçíà÷íèõ ïåð³îä³â â ³ñòîð³¿ íàøî¿ êðà¿íè. Â³í ò³ñíî ïåðåïë³òàºòüñÿ ç ³ñòîð³ºþ íàøîãî êðàþ,
çåìëÿìè ÿêîãî âîëîä³â Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé. Éîãî îñîáèñòîþ
âëàñí³ñòþ áóëî ñ. Á³ðêè.

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І НАШ КРАЙ
Ñëàâíèé ñèí óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, âèäàòíèé ïîë³òèê ³ ïîëêîâîäåöü Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé çàëèøèâ ñë³ä ³ â ³ñòîð³¿ íàøîãî
êðàþ. Ìàëîäîñë³äæåíîþ ñòîð³íêîþ ³ñòîð³¿ çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî çåìëåâîëîä³íü ñàìîãî Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî íà òåðèòîð³¿ êðàþ. Ñàìå òóò äî íàäàíèõ ó 1649 ðîö³ êîðîë³âñüêèõ ïðèâ³ëå¿â íà «Ìåäâåäîâêó, Æàáîòèí ñ ñëîáîäêîþ Êàìåíêîþ è ñ ëåñàìè Áîâòèøåì òà Íåðóáàå, çàìåðÿÿ ïî ×åðíûé Òàøëûê è äàëåå» ïîëüñüêèé êîðîëü ßí Êàçèìèð ó 1652 ðîö³ æàëóº ó â³÷íå
âîëîä³ííÿ ãåòüìàíà, éîãî äðóæèíè ³ ä³òåé ïî áàòüê³âñüê³é ë³í³¿
òàêîæ «ïðÿìóþ ïóñòûíü çà Òÿñìèíîì, îò ïàñåêè Õìåëüíèöêîãî, íåêîãäà ñòàðîãî, ÷åðåç Èíãóëåö è ×åðíûé ëåñ äî óñòüÿ ðå÷êè Áåðæêà (Áåøêè) è ê áàéðàêàì; à ñ äðóãîé ñòîðîíû îò óñòüÿ
ðå÷êè Êàìåíêè, â Èíãóë âïàäàþ÷åé, ëåæà÷óþ, à â âëàäåíèè
íàøåì êîðîëåâñêèì áóäó÷è» (Àêòè ÞÇÐ, ò. Õ, ñ. 463, 468).
До цілющих джерел рідної землі
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Ôàêñèì³ëå
Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî

Â³éñüêîâà
ïå÷àòêà
Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî

Âèäàòíèé
ïîë³òèê
³ ïîëêîâîäåöü
Âåëèêèé
Ãåòüìàí
Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé
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Íå â³äîìî, ÷è âñòèã ðîçïîðÿäèòèñÿ Õìåëüíèöüêèé íàäàíèìè âîëîä³ííÿìè. Â³äïîâ³äíèõ
çàïîâ³ò³â àáî êóï÷èõ íà öþ òåðèòîð³þ íå çóñòð³÷àºòüñÿ. Âñå, ùî âäàëîñÿ çíàéòè, ñòîñóºòüñÿ õ³áà ùî çãàäîê ïðî ïàñ³êó Õìåëüíèöüêîãî
ó ×îðíîìó ë³ñ³, Õìåëåâèé áàéðàê ó âåðõ³â’ÿõ
ð³÷êè Ê³ëüòåíü òà ë³ñ Ïðèñòàéêà Ãåòüìàíñüêà íà áåðåãàõ ð. Ñèíþõà ïðè âïàä³íí³ Ñóõîãî Òàøëèêà. Àëå îñòàííº ïîâ’ÿçàíå, î÷åâèäíî,
âæå ç ì³ñöåïåðåáóâàííÿì òàáîðó Õìåëüíèöüêîãî íà «Òàøëèêàõ», ó 1653 ðîö³, äå ãåòüìàí ³
îòðèìàâ ñóìíó çâ³ñòêó ç Âàëàõ³¿ ïðî çàãèáåëü
ñòàðøîãî ñèíà. Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé áóâ
ñèëüíèì äèïëîìàòîì ³ ï³äòðèìóâàâ äîáð³ ñòîñóíêè ç Ïîëüùåþ, Òóðå÷÷èíîþ, Ðîñ³ºþ.
Ó ñåðåäèí³ ÕV²² ñò. ñàìå ó Á³ðêàõ Âåëèêèé
Ãåòüìàí Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé äîâ³â, ùî â³í
íå ò³ëüêè âïðàâíî âîëîä³º ìå÷åì, à é âîäíî÷àñ
º òîíêèì ïîë³òèêîì.
Ïîñëàíåöü ïóòèâëüñüêîãî âîºâîäè êíÿçÿ
Õèëêîâà â 1652 ðîö³ ïèñàâ, ùî «Ãåòüìàí ³ç ñâî¿ì ïîëêîì ï³øîâ ç ×èãèðèíà â ñòåï íà óðî÷èùå
Áîðîê, íåäî¿çäÿ÷è ×îðíîãî Ë³ñó», «Ãåòüìàí ï³øîâ ç Áîðîê äàë³ ð³÷êîþ Òÿñìèí... äî òàòàð».
Ó ïåð³îä íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè
1652–1654 ðîê³â Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé çáèðàâ
ñâîº â³éñüêî ï³ä Á³ðêàìè, êóäè öàð òóðåöüêèé
íàäñèëàº ñâîãî ïîñëà, çàïðîøóþ÷è éîãî ó ï³ääàíñòâî, àëå ãåòüìàí â³äìîâèâ.
Ó ñåðïí³ 1653 ðîêó ç Ìîñêâè ïðèáóâ öàðñüêèé ïîñîë ²âàí Ôîì³í, ïîñëàíèé ó ×èãèðèí
äî ãåòüìàíà äëÿ âèâ³äóâàííÿ â³ñòåé ³ äëÿ òàºìíèõ ïåðåãîâîð³â ç ïèñàðåì Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî ²âàíîì Â³òîâñüêèì ïðî çíîñèíè ãåòüìàíà ç Ïîëüùåþ òà Òóðå÷÷èíîþ. Ñõ³ä äî ãåòüìàíà â³äáóâàâñÿ ó ì³ñòå÷êó Á³ðêè. Âïåðøå ó
ëèñò³ êîðîëÿ ïîëüñüêîãî ãåòüìàíà Ñòàí³ñëàâà Ïîòîöüêîãî, êàíöëåðà Ñòåôàíà Êîðèöüêîãî
äàºòüñÿ ïåðåë³ê óñüîãî, ùî çíàõîäèëîñÿ íà ö³é
òåðèòîð³¿, òà ÿêèì áóëî ãîñïîäàðñòâî.
До цілющих джерел рідної землі

Ðîñ³éñüêèé öàð Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷ ãðàìîòîþ, ñêëàäåíîþ 27 áåðåçíÿ 1654 ðîêó, äàðóº éîìó ö³ òåðèòîð³¿, àëå òóò çãàäóºòüñÿ ³ ì³ñòå÷êî
Êàì’ÿíêà. Òàêèì ÷èíîì, Á. Õìåëüíèöüêèé çá³ëüøèâ ö³ òåðèòîð³¿ çà ðàõóíîê Êàì’ÿíêè.

ЗНАХІДКИ ПЕРІОДУ
ХМЕЛЬНИЧЧИНИ В БІРКАХ
Ïåðåáóâàííÿ Õìåëüíèöüêîãî ó
Á³ðêàõ ï³äòâåðäæóþòü çíàõ³äêè, ÿê³
áóëè âèÿâëåí³ ó 2000 ðîö³ íà ãîðîä³ ì³ñöåâîãî æèòåëÿ Ñ. Â. Êîë³ñíèêà.
Öå áóëè ðåøòêè çãîð³ëîãî æèòëà, ùî
ÿâëÿº ñîáîþ ãëèíîáèòíèé ä³ì, íàñèïàíèé íà ìàòåðèêîâèé ï³ñîê. Ñåðåä
îáãîð³ëèõ øìàòê³â ãëèíè áóëî çíàéäåíî ôðàãìåíòè ï³÷íèõ êàõë³â, ãîí÷àðíîãî ïîñóäó, äåíöå ñêëÿíîãî ïîñóäó ãóòíîãî âèðîáíèöòâà. Íà êàõëÿõ º
ðåëüºôíèé îðíàìåíò, âèãîòîâëåíèé ó
íàðîäíèõ òðàäèö³ÿõ ð³çüáè ïî äåðåâó.
Çíàéäåíî êàõëþ ³ç ãåðàëüäè÷íèì çîáðàæåííÿì. Êîìïîçèö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ
ç äâîõ âçàºìîçâ’ÿçàíèõ ô³ãóð: âåðøíèêà íà êîí³ ç øàáëåþ, ï³äíÿòîþ
â ðóö³, â öåíòð³ êîìïîçèö³¿, òà ô³ãóðè ëþäèíè, ÿêà òðèìàº êîíÿ çà âóçäå÷êó, – ïðàâîðó÷ â³ä âåðøíèêà. Äâà
âåðõí³õ êóòè òà ñåðåäèíó íèæíüî¿
÷àñòèíè êàõë³ ïðèêðàøåíî ðîçåòêàìè ç³ ñòèë³çîâàíîãî ëèñòÿ.

ЗЕМЛІ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
У СЕРЕДИНІ ХVІІ ст.
Ç ïî÷àòêîì Âèçâîëüíî¿ â³éíè 1649–
1654 ðîê³â ïîëüñüêó àäì³í³ñòðàö³þ
â Óêðà¿í³ áóëî ë³êâ³äîâàíî é âïðîâàДо цілющих джерел рідної землі

Ïàì’ÿòíèê Áîãäàíó
Õìåëüíèöüêîìó â ñ. Á³ðêè

Êàõëÿ ç ñþæåòíèì
ãåðàëüäè÷íèì
çîáðàæåííÿì êîçàöüêî¿
åïîõè ç ñ. Á³ðêè.
Ðåêîíñòðóêö³ÿ
Â. Ã. Ê³ðìàíà
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Êîñòÿíòèí
Êñàâåðîâè÷
Ëþáîìèðñüêèé

äæåíî ïîëêîâèé àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é. Çíà÷íà ÷àñòèíà Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó êîíòðîëþâàëàñÿ ×èãèðèíñüêèì êîçàöüêèì ïîëêîì.
Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ Ïåðåÿñëàâñüêîþ Ðàäîþ âîçç’ºäíàííÿ Óêðà¿íè ç Ìîñêîâñüêîþ äåðæàâîþ ñïàëàõíóëà ðîñ³éñüêî-ïîëüñüêà â³éíà 1654–1667 ðîê³â. Âíàñë³äîê óêëàäàííÿ
17 æîâòíÿ 1660 ð. ãåòüìàíîì Þð³ºì Õìåëüíèöüêèì Ñëîáîäèùåíñüêîãî òðàêòàòó ïðàâîáåðåæí³ ïîëêè ï³äïàëè ï³ä âëàäó Ïîëüù³.
Çà Àíäðóñ³âñüêîþ óãîäîþ 9 ñ³÷íÿ 1667 ðîêó,
ÿêîþ çàê³í÷èëàñü â³éíà 1654–1667 ðîê³â, Ïðàâîáåðåæíà Óêðà¿íà, êð³ì Êèºâà, çàëèøèëàñÿ çà Ïîëüùåþ. Çàïîðîçüêà Ñ³÷, äî âîëüíîñòåé
ÿêî¿ âõîäèëà á³ëüøà ÷àñòèíà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó, ïåðåáóâàëà ï³ä ñï³ëüíèì
êîíòðîëåì Ïîëüù³ òà Ìîñêîâ³¿.
Ó 1667 ðîö³ çã³äíî ç Àíäðóñ³âñüêîãî óãîäîþ
Á³ðêè ó ñêëàä³ Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè â³ä³éøëè ï³ä âëàäó ïîëüñüêèõ ìàãíàò³â Ëþáîìèðñüêèõ. Îäèí ³ç íàùàäê³â Ëþáîìèðñüêèõ ñëóæèâ ó ðîñ³éñüê³é àðì³¿.
Êíÿçü Êîñòÿíòèí Êñàâåðîâè÷ Ëþáîìèðñüêèé
(07.11.1786–04.1870), ãåíåðàë-ìàéîð ç 1812 ðîêó. Ïîõîäèâ ³ç ïîëüñüêîãî êíÿæîãî ðîäó. Ó÷àñíèê â³éíè ç Ôðàíö³ºþ, íàãîðîäæåíèé îðäåíîì
Ñâ. Ãåîðã³ÿ 4-ãî ñòóïåíÿ òà çîëîòîþ øàáëåþ ç
íàïèñîì «Çà õîðîáð³ñòü». Ó÷àñíèê ðîñ³éñüêîøâåäñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî-òóðåöüêî¿ (1806–1812)
âîºí. Êàâàëåð îðäåíà Ñâ. Âîëîäèìèðà 4-ãî,
3-ãî ñòóïåí³â òà Ñâ. Àííè 2-ãî òà 1-ãî ñòóïåí³â.
Ìàâ âåëèê³ çåìåëüí³ íàä³ëè â Ðîñ³¿ òà â Óêðà¿í³, â òîìó ÷èñë³ é ó íàøîìó êðà¿.

ЧИГИРИНСЬКІ ПОХОДИ
1677-1678 РОКІВ
Ï³ä ÷àñ ðîñ³éñüêî-òóðåöüêî¿ â³éíè 1677–1681
ðîê³â íà ×èãèðèí áóëè çä³éñíåí³ ïîõîäè òóðåöüêî-òàòàðñüêèõ çàâîéîâíèê³â. Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî
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×èãèðèíñüêîãî ïîõîäó (ë³òî 1677 ðîêó) 120-òèñÿ÷íà âîðîæà àðì³ÿ ï³ä êîìàíäóâàííÿì ²áðàã³ìà-ïàø³ âçÿëà â îáëîãó ×èãèðèí.
Ó òðèòèæíåâèõ áîÿõ ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêå â³éñüêî, î÷îëþâàíå
âîºâîäîþ Ã. Ðîìàäàíîâñüêèì ³ ãåòüìàíîì ². Ñàìîéëîâè÷åì, çàâäàëî âîðîãàì çíà÷íèõ âòðàò ³ çìóñèëî ¿õ ïàí³÷íî â³äñòóïàòè ç Óêðà¿íè. Â äðóãîìó ×èãèðèíñüêîìó ïîõîä³ (âë³òêó 1678 ðîêó) 125-òèñÿ÷íå âîðîæå â³éñüêî ï³ä êîìàíäóâàííÿì â³çèðà Êàðà-Ìóñòàôè
îòî÷èëî ×èãèðèí ³ ïî÷àëî éîãî îáëîãó. Âèñíàæåíà òðèâàëèìè áîÿìè ç ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèì â³éñüêîì ³ íàïàäàìè ç òèëó çàïîðîçüêèõ êîçàê³â, î÷îëþâàíèõ ². Ñ³ðêîì, òóðåöüêî-òàòàðñüêà àðì³ÿ,
çðóéíóâàâøè ×èãèðèí, â³äñòóïèëà ç Óêðà¿íè. Øëÿõ âîðîæî¿ àðì³¿ ïðîëÿãàâ ÷åðåç òåðèòîð³þ Îëåêñàíäð³âùèíè.

РОЗВИТОК ПОДІЙ ПІСЛЯ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ
ВІЙН ХVІІ ст.
13 ñ³÷íÿ 1681 ðîêó áóâ ï³äïèñàíèé Áàõ÷èñàðàéñüêèé ìèðíèé
äîãîâ³ð, ÿêèé çàêð³ïèâ Ë³âîáåðåæíó Óêðà¿íó òà Çàïîðîææÿ çà
Ìîñêîâñüêîþ äåðæàâîþ. Îáèäâ³ ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ íå çàñåëÿòè çåìë³ ì³æ Ï³âäåííèì Áóãîì òà Äí³ïðîì, ³ òåðèòîð³ÿ íàøîãî
êðàþ çàëèøàëàñü ó ìàëîçàñåëåí³é çîí³.
22 æîâòíÿ 1705 ðîêó, â ðåçóëüòàò³ òðèâàëèõ äèïëîìàòè÷íèõ
ïåðåãîâîð³â ï³ñëÿ ðîñ³éñüêî-òóðåöüêî¿ â³éíè 1686–1699 ðîê³â,
áóâ óêëàäåíèé Ìåðåæåâèé òðàêòàò, çà ÿêèì çåìë³ íàøîãî êðàþ
áóëè çàêð³ïëåí³ çà Â³éñüêîì Çàïîðîçüêèì ó ñêëàä³ Ðîñ³¿.
Ï³ñëÿ ïîðàçêè ó â³éí³ ç Òóðå÷÷èíîþ â 1711 ð. Ðîñ³ÿ âòðàòèëà çåìë³ Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³, ÿê³ óâ³éøëè äî ñêëàäó Îñìàíñüêî¿
³ìïåð³¿. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîñåëåííÿ, çàñíîâàí³ ï³âäåíí³øå ð³÷êè
Òÿñìèí, ïî÷àëè çàíåïàäàòè. Ó 1725 ðîö³ ö³ çåìë³ ïî÷àëè ñàìîâ³ëüíî çàñåëÿòè ïîëÿêè.
Äî 1728 ðîêó âîíè çàõîïèëè ìàéæå âñ³ óêðà¿íñüê³ ïîñåëåííÿ,
ùî ìåæóâàëè ç ×èãèðèíñüêèì ñòàðîñòâîì, ÿêèì òîä³ óïðàâëÿâ
êíÿçü ß. Ñ. ßáëîíñüêèé. Ó 1732 ðîö³ Ðîñ³ÿ ïî÷àëà ïîâåðòàòè ñîá³ ö³ çåìë³ ç ìåòîþ øâèäêîãî ¿õ çàñåëåííÿ. Êè¿âñüêîìó ãóáåðíàòîðó ². Á. Âåéñáàõó áóëî äîðó÷åíî îñåëÿòè òóò âò³êà÷³â ç Ïîëüù³ òà ³íøèõ ïåðåñåëåíö³â.
Ï³ä ÷àñ â³éíè ç Òóðå÷÷èíîþ (1735–1739) òåðèòîð³ÿ íàøîãî
êðàþ áóëà ìàéæå çîâñ³ì ñïóñòîøåíà, à íàñåëåííÿ ïåðåâåäåíå â
Ë³âîáåðåæíó Óêðà¿íó çà 40 êì. Ñòàá³ëüí³øå çàñåëåííÿ íàøîãî
ðàéîíó ïî÷àëîñÿ âæå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³éíè ó 1739 ðîö³.
До цілющих джерел рідної землі
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ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ
Ïðàâîáåðåæíà Óêðà¿íà ìàéæå âñå ÕV²²² ñò. áóëà ïîãëèíóòà ãàéäàìàöüêèì ðóõîì. Äî ãàéäàìàê³â íåð³äêî ïðèºäíóâàëèñü
³ çàïîðîçüê³ êîçàêè. Ïðîòå íàéøèðøîãî â³äãîìîíó íà òåðåí³
Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ ìàëî íàéá³ëüøå ãàéäàìàöüêå ïîâñòàííÿ – àïîãåé ãàéäàìà÷÷èíè – Êîë³¿âùèíà. Âæå íàâåñí³ 1768
ðîêó ó ï³âí³÷íî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³ êðàþ, ó ðàéîí³ Öèáóëåâîãî
³ Öâ³òíîãî, ïî÷àëè ãóðòóâàòèñÿ ïîâñòàíö³. ×èìàëî ãàéäàìàê³â
áóëî ó çàãîíàõ Ì. Çàë³çíÿêà, Ã. Ñàðàæèíà, Ê. Êðóòÿ.
Ç ñåðåäèíè 30-õ ðîê³â ÕV²²² ñò. ×óòÿíñüêèé, Áîâòèñüêèé ³
Íåðóáà¿âñüêèé ë³ñè ñòàëè öåíòðàìè çîñåðåäæåííÿ çàãîí³â ãàéäàìàê³â. Íà ïî÷àòêó 1737 ðîêó âîíè íàë³÷óâàëè äî òèñÿ÷³ îñ³á ³
«ñíóâàëè ïî ñåëàõ ³ ë³ñàõ ïîíàä ð³÷êîþ Òÿñìèíîì». Ó 1750 ðîö³ çàïåêëèé á³é ì³æ ïîëÿêàìè òà ãàéäàìàêàìè â³äáóâñÿ á³ëÿ
×óòÿíñüêîãî ë³ñó. Íà õóòîð³ Ëèòâèí³âêà, á³ëÿ ñó÷àñíîãî Ðóæå÷åâîãî, ñòîÿëè ãàéäàìàöüê³ çàãîíè Âàñèëÿ Ìåëåæèêè ³ Ìàðêà
Ìàìàÿ. Ï³ä ÷àñ Êîë³¿âùèíè â çàãîí³ Ñåìåíà Íåæèâîãî áóëî ÷èìàëî æèòåë³â ñ. Öâ³òíå. Ãàéäàìàêè ä³ÿëè â Á³ðêàõ, Áîâòèøö³,
Ñòàâèäëàõ, Îñîò³.
Îñòàòî÷íî ê³íåöü ãàéäàìàöüêîìó ðóõó áóëî ïîêëàäåíî ëèøå
1775 ðîêó, ðàçîì ç ë³êâ³äàö³ºþ ¿õíüî¿ îñíîâíî¿ îïîðè – Ñ³÷³.

ВИСНОВКИ
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²² – ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕV²²² ñò. òåðèòîð³ÿ íàøîãî êðàþ çàëèøàëàñÿ ìàëîçàñåëåíîþ.
Îêðåì³ íàñåëåí³ ïóíêòè òà ñ. Á³ðêè áóëè ó âëàñíîñò³ Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü çíàõ³äêè ì³ñöåâèõ æèòåë³â.
Ï³ñëÿ ðîñ³éñüêî-òóðåöüêî¿ â³éíè òåðèòîð³ÿ ÷àñòêîâî çàñåëÿëàñü êîçàêàìè, ïîëÿêàìè òà â³ëüíèìè ïîñåëåíöÿìè.
Перевір себе:
1. Назви історичні джерела, які свідчать про перебування Богдана
Хмельницького у нашому краї.
2. Які законодавчі акти середини ХVІІІ ст. вплинули на формування
території нашого краю?
3. Які фактори впливали на заселення території Олександрівщини після російсько-турецьких війн?
4. Які історичні пам’ятки свідчать про розвиток гайдамацького руху на
землях сучасного Олександрівського району?
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ДОКУМЕНТИ:
Документ No 1
Грамота російського царя Олексія Михайловича
на право володіння землями,
складена 27 березня 1654 року
«Божою милістю, ми, великий государ, цар і великий князь Олексій
Михайлович, всія Велика і Мала Росія самодержавець (далі йде по
титулу). Зробили ласку ми підданому нашому Богданові Хмельницькому, гетьманові Війська Запорозького, що в нинішньому 7162 році, як
за милістю Божою, вчинилися під нашою государевою високою рукою.
Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорозького, і все Військо
Запорозьке і вся Малая Русь, і віру нам великому государеві і нашим
царським дітям, і спадкоємцям на довічне підданство вчинили, і в березні місяці надіслали до нас, великого государя, до нашої царської
величності, він гетьман Богдан Хмельницький посланців своїх Самійла Богданова, суддю військового, та Петра Тетерю, полковника переяславського, і ті посланці нам, великому государеві, били чолом, аби
йому маєтностями його, наданих йому від королів польських, Медведівкою та Борками, та Кам’янкою володіти за колишнім королівським
привілеєм».
Б. М. Кузик, В. В. Білошапка. Погляд крізь віки. –
К.: Мистецтво, 2001. – С. 62)
Документ No 2
Народна пісня
«За рікою вогні горять...»
За рікою вогні горять,
Там татари полон ділять.
Село наше запалили
І багатство розграбили.
Стару неньку зарубали,
А миленьку в полон взяли.
А в долині бубни гудуть,
Бо на заріз людей ведуть.
(Етнографія Кіровоградщини. Випуск 1. – Кіровоград, 1993. - с. 52-53)
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Основні події в історії Олександрівщини:
1. 1652 р. – польський король Ян Казимир жалує у вічне володіння Великому Гетьману Б. Хмельницькому, його дружині і дітям по батьківській
лінії також «прямую пустынь за Тясмином, от пасеки Хмельницкого,
некогда старого, через Ингулец и Черный лес до устья речки Бержка
(Бешки) и к байракам; а с другой стороны от устья речки Каменки,
в Ингул впадаючей, лежачую, а в владении нашем королевским
будучи».
2. 29 травня 1667 року – султан Шарин-Гай і султан Селім-Гірей стояли
за Чорним лісом.
3. 1668 р. – запорозькі козаки завдали відчутної поразки татарам на
Тясмині.
4. 1677–1681 роки – на Чигирин були здійснені походи турецько-татарських завойовників.
5. Літо 1677 року – 120-тисячна ворожа армія під командуванням Ібрагіма-паші взяла в облогу Чигирин.
6. 1677 р. – гетьман Іван Самойлович завдав поразки татарам і козакам Петра Дорошенка під Смілою, а татар вигнав за Чорний ліс.
7. У 1750 році відбувся запеклий бій між поляками та гайдамаками біля
Чутянського лісу, а на хуторі Литвинівка, біля сучасного Ружечевого,
стояли гайдамацькі загони Василя Мележики і Марка Мамая.
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II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
§ 6. Біля джерел утворення Олександрівки.
Наш край у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

Згадай:
1. Охарактеризуй Лівобережну та Слобідську Україну після ліквідації
Гетьманщини.
2. Назви етапи включення українських земель до складу Російської
імперії.
3. Що було особливим у економічному становищі українських земель
в першій половині ХІХ ст.?
4. Як розвивалась культура України кінця ХVІІІ – першої половини
ХІХ ст.?

ВСТУП
Ë³êâ³äàö³ÿ àâòîíîì³¿ Óêðà¿íè, çàâåðøåííÿ ¿¿ ðîçïîä³ëó ì³æ
ñóñ³äí³ìè äåðæàâàìè ïîçáàâèëè óêðà¿íñüêèé íàðîä áóäü-ÿêèõ
ëåãàëüíèõ ìîæëèâîñòåé âïëèâàòè íà ñâîþ äîëþ. Ðîçãîðíóâñÿ
òðèâàëèé ïðîöåñ ï³äïîðÿäêóâàííÿ ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ ³ ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè åêîíîì³÷íèì, ïîë³òè÷íèì ³ â³éñüêîâèì
ïîòðåáàì Ðîñ³¿ ³ Àâñòð³¿.

ПЕРШІ ВІДОМОСТІ ПРО МІСТЕЧКО ОЛЕКСАНДРІВКА
Ïåðøèì ì³ñüêèì ïîñåëåííÿì íà òåðèòîð³¿ íàøîãî êðàþ ó
ÕV²²² ñò. ñòàëà Îëåêñàíäð³âêà. Ïîëüñüêèé êîðîëü Ñòàí³ñëàâ
Àâãóñò íàäàâ ñòàòóñ ì³ñòå÷êà Îëåêñàíäð³âö³ ó 1785 ðîö³, ïðî
ùî ñâ³ä÷èòü ãðàìîòà, âèäàíà Ñòàí³ñëàâîì Àâãóñòîì âëàñíèêîâ³
Îëåêñàíäð³âêè Ôåë³ö³àíó Ï³ëÿâñüêîìó. Íàïðèê³íö³ ÕV²²² ñò.
ì³ñòå÷êî Îëåêñàíäð³âêà ðàçîì ³ç ñåëàìè Áîâòèøêà, ²âàíãîðîä,
Ðîçóì³¿âêà, Êðàñíîñ³ëêà, Êðèìêè, Ãîëèêîâå, Á³ðêè ïåðåéøëè
ó âëàñí³ñòü êíÿçÿ, ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà Ãðèãîð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à Ïîòüîìê³íà.
Ãðèãîð³é Îëåêñàíäðîâè÷ ïîäàðóâàâ ì³ñòå÷êî ñâîºìó ðîäè÷åâ³
ïîëêîâíèêó Ò. Áæîçîâñüêîìó, òîé â ñâîþ ÷åðãó ïðîäàâ ì³ñòå÷êî ç êð³ïàêàìè â³äðàçó ê³ëüêîì ïîì³ùèêàì.
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НОВА СЕРБІЯ НА ТЕРИТОРІЇ
НАШОГО КРАЮ
Ó ÕV²²² ñò. â Óêðà¿í³ çåìëÿ áóëà óðÿäîâà,
ïîì³ùèöüêà òà ñåëÿíñüêà. Ó ñåðåäèí³ ÕV²²² ñò.
ðîñ³éñüêèé óðÿä, ùîá ïîêëàñòè êðàé çàïîðîçüê³é âîëüíîñò³ òà çóïèíèòè òàòàðñüê³ íàïàäè,
âèð³øèâ ñòâîðèòè ðÿä â³éñüêîâèõ ïîñåëåíü.
Äëÿ öüîãî áóëî âèð³øåíî âèêîðèñòàòè àâñòð³éñüêèõ ñåðá³â, ùî ìàëè ÿê³ñü íåïîðîçóì³ííÿ ³ç
àâñòð³éñüêèì óðÿäîì.
11 ñ³÷íÿ 1752 ð. ðîñ³éñüêà ³ìïåðàòðèöÿ ªëèçàâåòà Ïåòð³âíà ï³äïèñóº æàëóâàíó ãðàìîòó ãåíåðàë-ìàéîðó Õîðâàòó «Ïðî çàñíóâàííÿ
äâîõ ãóñàðñüêèõ ³ äâîõ ïàíäóðñüêèõ ïîëê³â,
ïðî íàäàííÿ ¿ì çåìåëü, óòðèìàííÿ, ïðèâ³ëå¿â
³ ïðàâ, ïðî íàéìåíóâàííÿ íîâîçàñåëåíî¿ íèìè
êðà¿íè Íîâîþ Ñåðá³ºþ, à ñïîðóäæåíå òàì óêð³ïëåííÿ – ôîðòåöåþ Ñâÿòî¿ ªëèçàâåòè». Ïåðåçèìóâàâøè â Êèºâ³, áàëêàíö³ íàâåñí³ âèðóøèëè íà ì³ñöå ñâîãî íîâîãî ïðîæèâàííÿ, ñïîä³âàþ÷èñü îñâî¿òè â³ëüí³ äî öüîãî çåìë³, ñòàòè
ãîñïîäàðÿìè ó ïðèêîðäîííèõ ðàéîíàõ, ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ïðèðîäí³ ïðàâà ùîäî ð³äíèõ öåðêâè, ìîâè, êóëüòóðè, ìîæëèâîñòåé ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íîâîóòâîðåíà Íîâà Ñåðá³ÿ
ÿâëÿëà ñîáîþ â³éñüêîâî-ïîñåëåíñüêó îáëàñòü,
ÿê³é â³äâîäèëàñÿ òåðèòîð³ÿ íà ïðàâîìó áåðåç³ Äí³ïðà âçäîâæ ïîëüñüêîãî êîðäîíó ç â³äñòóïîì äî 20 âåðñò íà ï³âäåíü, ïî÷èíàþ÷è â³ä
óñòÿ Êàãàðëèêà íà ð³÷ö³ Ñèíþõà ïðÿìîþ ë³í³ºþ äî âåðõ³â’ÿ ð³÷êè Òóðà àáî Ãðóçüêà òà ãèðëà Êàì’ÿíêè (íà ²íãóëüö³), âåðõ³â’ÿ Áåðåç³âêè
(ñõ³äí³ âèòîêè ò³º¿ æ Êàì’ÿíêè) òà Îìåëüíèêà
³ äàë³ âíèç äî âïàä³ííÿ ó Äí³ïðî.
Â³ä Ìîøîðèíà äî Àðõàíãåëãîðîäà âñ³ íàø³
ñåëà ïî÷àëè íàçèâàòèñü ðîòàìè.
Íîâà Ñåðá³ÿ ñêëàäàëàñÿ ç äâîõ ïîëê³â: Ãóñàðñüêîãî (ê³ííîòíîãî) ç öåíòðîì ó Íîâîìèðãîðîä³ òà Ïàíäóðñüêîãî (ï³õîòíîãî) ç öåíòðîì ó
Êðèëîâ³. Êîæåí íîâîñåðáñüêèé ïîëê ñêëàäàâñÿ ç äâàäöÿòè ðîò, ÿê³ ìàëè óêð³ïëåí³ ïîñåДо цілющих джерел рідної землі

Îñòàíí³é
ïîëüñüêèé êîðîëü
Ñòàí³ñëàâ
Àâãóñò
Ïîíÿòîâñüêèé

Êíÿçü
Ãðèãîð³é
Îëåêñàíäðîâè÷
Ïîòüîìê³í
(Òàâð³éñüêèé)

53

Êàðòà Íîâî¿ Ñåðá³¿
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ëåííÿ. Ñåðåä ì³ñöü, âèä³ëåíèõ ï³ä ïîñåëåííÿ (ðîòè), áóëî óðî÷èùå Âóêîâàð (Áóêâàð), äå ðîçòàøîâóâàëàñü 12-òà ðîòà. Ñåëî
ìàëî äâ³ íàçâè: äàâíþ – â³ä óðî÷èùà ³ äðóãó – â³ä íîìåðà ðîòè. Ïî íàøèõ ñåëàõ áóëè ðîçì³ùåí³ ðîòè: Ñåíòîâ (Ðîäíèê³âêà)
– 11-òà ðîòà, Ôåäâàð (Ï³äë³ñíå) – 13-òà ðîòà. Â ðåçóëüòàò³ âñå,
ùî áóëî íåçðîçóì³ëèì ó äàâí³õ ì³ñöåâèõ íàçâàõ, ëåãêî çì³íþâàëîñÿ íà íîâ³.
Íàäàþ÷è çåìë³ ñåðáñüêèì êîëîí³ñòàì, ñåíàò íàêàçàâ íåãàéíî âèñåëèòè âñå íàñåëåííÿ, òîáòî âñ³õ òèõ, õòî îñåëèâñÿ òàì
áåç äîçâîëó. Ëþäè, âèêîíóþ÷è äîâåäåíå äî àáñóðäó óðÿäîâå ð³øåííÿ, ìóñèëè ïðîäàâàòè ñâî¿ äâîðèùà ïðèâ³ëåéîâàíèì êîëîí³ñòàì, à ñàì³ ïîâåðíóòèñÿ íà ñòàð³ ì³ñöÿ. Â êðàùîìó ðàç³ ïðèñëóãîâóâàòè íîâèì êîëîí³ñòàì.
Ï³ñëÿ óòâîðåííÿ Íîâî¿ Ñåðá³¿ ç êîð³ííèõ ìåøêàíö³â íà ñâî¿õ
ì³ñöÿõ çàëèøèëèñü õ³áà ùî ïîîäèíîê³ ðîäèíè, òà é ò³ íåâäîâç³
ðîç÷èíèëèñü ó õâèë³ ÷èñëåííèõ íîâîïîñåëåíö³â, çàïî÷àòêîâàíèõ ðîçäà÷åþ â³ëüíèõ çåìåëü ³ ë³êâ³äàö³ºþ çàãðîçè òàòàðñüêèõ
íàïàä³â. Äî ïîÿâè ñåðá³â ïåðøîïîñåëåíö³â íàçèâàþòü òî ñòàðîîáðÿäöÿìè, òî âèõ³äöÿìè ³ç õàíñüêî¿ Óêðà¿íè, ò³ëüêè íå êîð³ííèìè æèòåëÿìè, ÿê³ ç ä³äà-ïðàä³äà âèêîðèñòîâóâàëè òóò áàãàò³
ë³ñîâ³, çåìåëüí³ òà ³íø³ óã³ääÿ.
ßê ïîâ³äîìëÿºòüñÿ â ³ñòîðè÷íîìó îïèñ³ öåðêîâ Õåðñîíñüêî¿
ãóáåðí³¿, ó ÷àñè ³ñíóâàííÿ íîâîñåðáñüêèõ ïîñåëåíü áóëè çáóäîâàí³ öåðêâè ³ íà çåìëÿõ â³éñüêîâèõ ïîñåëåíü, ÿê³ íèí³ âõîäÿòü
äî òåðèòîð³¿ íàøîãî êðàþ. Äåðåâ’ÿíó öåðêâó Ïåòðî-Ïàâë³âñüêó
áóëî çáóäîâàíó ó Ôåäâàð³, öåðêâó Ïðèøåñòÿ Ñâÿòîãî Äóõó –
ó Ñåíòîâîìó.
Ó 1764 ð. Íîâà Ñåðá³ÿ áóëà ñêàñîâàíà çà óêàçîì Êàòåðèíè ²²,
êîëè ïåðåâ³ðèëè çëîâæèâàííÿ âëàäîþ òà ïåðåâèòðàòîþ êîøò³â
íà ïîâíèé øòàò íîâîñåðáñüêèõ ïîëê³â. ¯ ¿ òåðèòîð³ÿ óâ³éøëà
äî ñêëàäó ªëèçàâåòãðàäñüêî¿ ïðîâ³íö³¿ óòâîðåíî¿ 22 áåðåçíÿ
1764 ð. Íîâîðîñ³éñüêî¿ ãóáåðí³¿.

ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКА ФОРТЕЦЯ
СВЯТОЇ ЄЛИЗАВЕТИ – ПАМ’ЯТНИК
ФОРТИФІКАЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА СЕРЕДИНИ ХVІІІ ст.
Ó ñ³÷í³ 1752 ðîêó ³ìïåðàòðèöÿ ªëèçàâåòà, ÿêà áóëà íà ÷îë³
Ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè, âèäàëà Óêàç ïðî çàñíóâàííÿ çåìëÿíî¿ ôîðòåö³ íà ÷åñòü ñâîº¿ ïîêðîâèòåëüêè Ñâÿòî¿ ªëèçàâåòè. Ó 1754–
1757 ðîêàõ áóëà ïîáóäîâàíà çåìëÿíà ôîðòåöÿ Ñâÿòî¿ ªëèçàâåДо цілющих джерел рідної землі
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òè. Ñò³íè ¿¿ áóëè çáóäîâàí³ ç çåìë³, ùîá âîíà ï³ä óäàðàìè ãàðìàò íå çðóéíóâàëàñÿ, à ÿäðà çàëèøàëèñü ó ñò³íàõ áóä³âë³. Ôîðòåöÿ ðîçì³ùóâàëàñü íà ï³âäí³ Íîâî¿ Ñåðá³¿ íà ÷óäîâîìó ì³ñö³
ì³æ ïðîòîêàìè ð³÷îê Ãðóçüêà òà Ñóãîêë³ÿ íà óçâèøø³ ïðàâîãî áåðåãà ²íãóëó. Ïðîòè áóä³âíèöòâà ôîðòåö³ âèñòóïàëè êîçàêè,
òîìó ùî çåìë³ íàøîãî êðàþ áóëè ïðèêîðäîííèìè ³ íà íèõ âîëåëþáí³ êîçàêè ðîçì³ùóâàëè ñâî¿ çèì³âíèêè. Òà ôîðòåöÿ ñòàëà íåïðèñòóïíîþ òâåðäèíåþ, ùî çàïî÷àòêóâàëà óòâîðåííÿ ªëèñàâåòãðàäà.
ßêèé æå âîíà ìàëà âèãëÿä? Íîâîçáóäîâàíà ôîðòåöÿ, ÿêùî
íà íå¿ äèâèòèñÿ ç âèñîòè ïòàøèíîãî ëåòó ÷è ðîçäèâëÿòèñü ïëàí
íà ïàïåð³, ìàëà ôîðìó ïðàâèëüíî¿ øåñòèêóòíî¿ ç³ðêè. Ïëîùà ôîðòåö³ çàéìàëà ïðèáëèçíî ø³ñòü ãåêòàð³â. ¯ ¿ óòâîðþâàëè ø³ñòü áàñò³îí³â – ôîðòèô³êàö³éíèõ áîéîâèõ óêð³ïëåíü ó âèãëÿä³ âèñòóï³â ôîðòå÷íèõ âàë³â, êîòð³ ñëóãóâàëè çàõèñòîì âîÿê³â òà äëÿ îáñòð³ëó ì³ñöåâîñò³ ïîïåðåäó òà âçäîâæ ôîðòå÷íèõ

Ïëàí-ñõåìà
ôîðòåö³
Ñâÿòî¿
ªëèçàâåòè
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ñò³í òà ðîâó. Êîæíå áîéîâå óêð³ïëåííÿ ìàëî ñâîþ îêðåìó íàçâó
íà ÷åñòü ïåâíîãî ñâÿòîãî ïîêðîâèòåëÿ.
Çåìëÿí³ âàëè â ñüîãîäí³øíüîìó ì³ñò³ º çàëèøêàìè ôîðòåö³
Ñâÿòî¿ ªëèçàâåòè. Íà âõîä³ ñòîÿòü äâ³ âåëè÷åçí³ ãàðìàòè. Äîðîãà â³ä âàë³â êîëèñü âåëà äî îäí³º¿ ç òðüîõ ôîðòå÷íèõ áðàì –
Ïðå÷èñòåíñüêî¿. Âîíà ïîõîäèòü â³ä íàçâè äâîõ ïðàâîñëàâíèõ
ïðå÷èñòèõ ñâÿò – Óñï³ííÿ òà Ð³çäâà Áîãîðîäèö³. Ïðàâîðó÷ â³ä
Ïðå÷èñòåíñüêî¿ áðàìè çíàõîäèâñÿ áàñò³îí, íàçâàíèé íà ÷åñòü
Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî. Ë³âîðó÷ – áàñò³îí Ñâÿòîãî Îëåêñ³ÿ. Äðóãà ôîðòå÷íà áðàìà ìàëà íàçâó Âñåñâÿòñüêî¿, òîìó ùî âîíà íàçâàíà íà ÷åñòü âñ³õ ñâÿòèõ. Ïî ë³âó ðóêó â³ä ö³º¿ áðàìè çíàõîäèâñÿ Îëåêñàíäð³âñüêèé áàñò³îí, ç ïðàâî¿ ðóêè âèñî÷³â áàñò³îí
Ñâÿòîãî Àðèñòàðõà Ìèõà¿ëà – âîºâîäè íåáåñíîãî âî¿íñòâà. Òðåòÿ áðàìà íàçèâàëàñü Òðî¿öüêîþ – ñàìå âîíà áóëà òîä³ ãîëîâíîþ
çà íàçâîþ ïðàâîñëàâíîãî ñâÿòà Ñâÿòî¿ Òð³éö³. Îòæå, ë³âîðó÷ â³ä
ö³º¿ áðàìè áóâ áàñò³îí âåëèêîìó÷åíèö³ Êàòåðèíè – ïîêðîâèòåëüêè âñ³õ ä³â÷àò ³ øê³ëüíî¿ ìîëîä³. Ïðàâîðó÷ ðîçì³ùóâàâñÿ
áàñò³îí Ïåòðà. Ì³æ áàñò³îíàìè ä³ëÿíêà âàëó íàçèâàëàñü êóðòèíîþ. Ïîì³æ áàñò³îí³â ðîçì³ùóâàëèñü ø³ñòü ðàâåë³í³â. Ðàâåë³íè – çàõèñí³ ñïîðóäè, ùî çíàõîäèëèñü ïåðåä âíóòð³øí³ì ðîâîì
òà ðîçì³ùóâàëèñü ïîñåðåäèí³ ì³æ áàñò³îíàìè äëÿ çàõèñòó ôîðòå÷íèõ ñò³í. Êîæåí ðàâåë³í òåæ ìàâ ñâîãî ñâÿòîãî çàõèñíèêà
òà íîñèâ éîãî ³ì’ÿ: ²îàííà Õðåñòèòåëÿ, Ïðåñâÿòèõ Ïå÷åðñüêèõ,
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, Ñâÿòîãî Ôåäîðà, Ñâÿòî¿ Àííè, Ñâÿòî¿ Íàòàë³¿. Óñ³ îáîðîíí³ ñïîðóäè íîñèëè ³ìåíà ñâÿòèõ, ÿê³ äîïîìàãàëè
çàõèùàòè ìåøêàíö³â ôîðòåö³. Òàêîæ äëÿ çàõèñòó çàáåçïå÷åííÿ ôîðòåö³ âîäîþ íà áåðåç³ ð³÷êè ²íãóë áóâ çáóäîâàíèé øàíåöü
– áîéîâå óêð³ïëåííÿ íà çðàçîê îêîïó. Öÿ ñïîðóäà ìàëà òàê çâàí³ ð³æêè – ñàìå âîíà îõîðîíÿëà äîñòóï äî âîäè, àäæå ôîðòåöÿ
ðîçì³ùóâàëàñÿ íà ñóõîäîë³. Âåëè÷åçí³ ä³æêè ìåøêàíö³ íàïîâíþâàëè æèâèëüíîþ êðèøòàëåâî-÷èñòîþ âîäîþ. Âîäó ó ôîðòåö³ çáåð³ãàëè â âåëèêèõ çàãëèáëåííÿõ – êîëîäÿçÿõ, êóäè äëÿ ¿¿
î÷èùåííÿ êèäàëè ñð³áí³ ìîíåòè. Ç ÷àñîì ó ôîðòåö³ ç’ÿâëÿëèñü ³íø³ áóä³âë³. Òà íàéãîëîâí³øîþ áóä³âëåþ áóëà öåðêâà Ñâÿòî¿
Òð³éö³ – âîíà áóëà «äóøåþ» ãàðí³çîíó.
ßêùî óâàæíî ïðèäèâèòèñü, òî ôîðòåöÿ Ñâÿòî¿ ªëèçàâåòè
ñõîæà íà íåçâè÷àéíó êâ³òêó. Ôîðòåöÿ â³ä³ãðàëà çíà÷íó ðîëü
ó áîðîòüá³ Ðîñ³¿ çà âèõ³ä äî ×îðíîãî ìîðÿ. Â ðîêè ðîñ³éñüêîòóðåöüêî¿ â³éíè 1768–1774 ðîê³â âîíà áóëà îïîðíîþ áàçîþ ðîñ³éñüêèõ â³éñüê, â³ä÷àéäóøíî â³äáèâàëà íàïàäè âîðîã³â. Ï³ñëÿ
ïðèºäíàííÿ ó 1783 ðîö³ Êðèìó äî Ðîñ³¿ íàøà ôîðòåöÿ âòðàòèДо цілющих джерел рідної землі
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ëà â³éñüêîâî-ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ ³ ó 1784 ðîö³ áóëà ðîççáðîºíà. ªëèçàâåòãðàäñüêà ôîðòåöÿ äàëà ïî÷àòîê ñó÷àñíîìó ì³ñòó
Ê³ðîâîãðàäó.

ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКА ПРОВІНЦІЯ СЕРЕДИНИ ХVІІІ ст.
Óêàçîì ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåðàòðèö³ Êàòåðèíè ²² â³ä 22 áåðåçíÿ
1764 ðîêó Íîâà Ñåðá³ÿ áóëà ñêàñîâàíà, à ¿¿ òåðèòîð³ÿ ï³ä íàçâîþ
ªëèçàâåòãðàäñüêà ïðîâ³íö³ÿ óâ³éøëà äî ñêëàäó óòâîðåíî¿ Íîâîðîñ³éñüêî¿ ãóáåðí³¿.
ªëèçàâåòãðàäñüêà ïðîâ³íö³ÿ ñêëàäàëàñÿ ç 70 îêðóã³â: 16 ðîò
×îðíîãî ãóñàðñüêîãî ïîëêó (êîëèøí³é íîâîñåðáñüêèé Ãóñàðñüêèé ïîëê), 16 ðîò Æîâòîãî ãóñàðñüêîãî ïîëêó (êîëèøí³é íîâîñåðáñüêèé Ïàíäóðñüêèé ïîëê), 20 ðîò ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ï³ê³íåðñüêîãî ïîëêó (êîëèøí³é Íîâîñëîá³äñüêèé êîçà÷èé ïîëê),
2 ì³ñüêèõ îêðóã³â ³ 16 ðîçêîëüíèöüêèõ ñëîá³ä. Ó 1775 ðîö³ â
ªëèçàâåòãðàäñüê³é ïðîâ³íö³¿ ñêëàâñÿ òàêèé àäì³í³ñòðàòèâíèé
ïîä³ë: ×îðíèé, Æîâòèé òà Ìîëäàâñüêèé ãóñàðñüêèé ïîëêè ïî
16 ðîò êîæíèé, ªëèçàâåòãðàäñüêèé ï³ê³íåðñüêèé ïîëê ç 20 ðîò
òà 7 îêðóã³â äåðæàâíèõ ïîñåëÿí.
Ó 1775-1776 ðð. ïðîâ³íö³¿ Íîâîðîñ³éñüêî¿ ãóáåðí³¿ ïîä³ëèëèñü
íà ïîâ³òè. ªëèçàâåòãðàäñüêà ïðîâ³íö³ÿ ñêëàäàëàñÿ ç ªëèçàâåòãðàäñüêîãî, Êðþê³âñüêîãî òà Êàòåðèíèíñüêîãî ïîâ³ò³â. Òåðèòîð³ÿ íàøîãî ðàéîíó ââ³éøëà äî ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ïîâ³òó.
Ó ê³íö³ 1782 ð. ïðîâ³íö³éíèé ïîä³ë Íîâîðîñ³éñüêî¿ ãóáåðí³¿ áóëî ñêàñîâàíî, à çà íàêàçîì 30 áåðåçíÿ 1783 ð. âîíà îá’ºäíàëàñÿ
ç Àçîâñüêîþ ãóáåðí³ºþ â îäíå óòâîðåííÿ – Êàòåðèíîñëàâñüêå
íàì³ñíèöòâî. Îñòàòî÷íî àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíà ñòðóêòóðà Êàòåðèíîñëàâñüêîãî íàì³ñíèöòâà âèçíà÷èëàñÿ Óêàçîì â³ä
22 ñ³÷íÿ 1784 ð. ó çâ’ÿçêó ç³ ñòâîðåííÿì íîâîãî ïîâ³òîâîãî öåíòðó – ì. Îëåêñàíäð³ÿ. Óêàçîì â³ä 8 æîâòíÿ 1802 ð. Íîâîðîñ³éñüêà ãóáåðí³ÿ áóëà ïîä³ëåíà íà òðè – Ìèêîëà¿âñüêó, Êàòåðèíîñëàâñüêó ³ Òàâð³éñüêó. ªëèçàâåòãðàäñüêèé ïîâ³ò óâ³éøîâ
äî ñêëàäó Ìèêîëà¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿. 1 ñ³÷íÿ 1806 ð. ªëèçàâåòãðàäñüêèé ïîâ³ò ðîçä³ëèâñÿ íà äâà: ªëèçàâåòãðàäñüêèé ³ Îëåêñàíäð³éñüêèé. ×àñòèíà íàøîãî ðàéîíó óâ³éøëà äî Îëåêñàíäð³éñüêîãî.

НАШ КРАЙ У ВЛАСНОСТІ ГЕНЕРАЛА ПОТЬОМКІНА
Íàïðèê³íö³ ÕV²²² ñò. ì³ñòå÷êî Îëåêñàíäð³âêà, à òàêîæ ñåëà
Áîâòèøêà, ²âàíãîðîä, Ðîçóì³¿âêà, Êðàñíîñ³ëêà, Êðèìêè, Ãîëè58
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êîâå, Á³ðêè òà ³íø³ ïåðåéøëè ó âëàñí³ñòü ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà êíÿçÿ Ãðèãîð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à Ïîòüîìê³íà.
1787 ðîêó ö³ òà ³íø³ íàñåëåí³ ïóíêòè, ö³ëó Ñì³ëÿíùèíó â³í âèì³íÿâ ó ïîëüñüêîãî êíÿçÿ Ëþáîìèðñüêîãî. Á³ëÿ Áîâòèøêè â òîé ÷àñ
ïðîõîäèëà ìåæà ïîëüñüêîãî òà óêðà¿íñüêîãî
ìàºòê³â Ã. Ïîòüîìê³íà.
Ïîòüîìê³í ó 1762 ðîö³ áðàâ ó÷àñòü ó ïåðåâîðîò³, âíàñë³äîê ÿêîãî Êàòåðèíà ²² ïîñ³ëà ðîñ³éñüêèé ïðåñòîë. Ó 1774 ðîö³, ÿê ôàâîðèò öàðèö³, â³í ìàâ íåîáìåæåíèé âïëèâ íà äåðæàâí³
ñïðàâè. Òîãî æ ðîêó Ã. Ïîòüîìê³í ïðèäóøèâ
ñåëÿíñüêå ïîâñòàííÿ Î. Ïóãà÷îâà. Òðàã³÷íó
ðîëü ç³ãðàâ â³í ³ â ³ñòîð³¿ Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³, áåçïîñåðåäíüî ïðè÷åòíèé äî òîãî, ùî â 1775 ðîö³ áóëî îñòàòî÷íî ë³êâ³äîâàíî êîçàöüêó âîëüíèöþ. Ö³êàâî, ùî Ã. Ïîòüîìê³í áóâ ïî÷åñíèì
çàïîðîçüêèì êîçàêîì, íîñèâ ïð³çâèñüêî Íå÷åñà ³ íàâ³òü îòðèìóâàâ êîøò íà óòðèìàííÿ
– îäèí êàðáîâàíåöü. Ó 1776 ðîö³ Ã. Ïîòüîìê³í îäåðæàâ ïðèçíà÷åííÿ íà íîâîðîñ³éñüêå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî. Çà òå, ùî â³í ïðèºäíàâ
äî Ðîñ³¿ Êðèì ó 1783 ðîö³, Ã. Ïîòüîìê³íó áóëî ïðèñâîºíî òèòóë êíÿçÿ Òàâð³éñüêîãî. Ó ïåð³îä, êîëè êíÿçü êåðóâàâ Íîâîðîñ³ºþ, â³äáóëîñÿ çàñåëåííÿ é îñâîºííÿ çåìåëü íà Ï³âäí³
Óêðà¿íè, âèíèêëè é çàáóäóâàëèñÿ ì³ñòà Õåðñîí, Êàòåðèíîñëàâ, Ñåâàñòîïîëü, Ìèêîëà¿â.
Ââàæàºòüñÿ, ùî Îëåêñàíäð³âêó Ã. Ïîòüîìê³í
ïîäàðóâàâ ï³äïîëêîâíèêó Òàäåþ Áæîçîâñüêîìó, ÿêèé ðîçïðîäàâ ì³ñòå÷êî ð³çíèì ïîì³ùèêàì, ñåðåä ÿêèõ áóëè Ãðàáîâñüê³. Ï³ñëÿ ðîçä³ëåííÿ ìàºòê³â ä³òÿì Ã. Ïîòüîìê³í ïåðåäàâ
¿õ ÷àñòèíó é ïëåì³ííèöÿì: Êàì’ÿíêà, ²âàíãîðîä, Áîâòèøêà, Êðèìêè, Ñòàâèäëà, Êðàñíîñ³ëêà ïåðåéøëè äî Êàòåðèíè Ìèêîëà¿âíè Ñàìîéëîâî¿ (Ðàºâñüêî¿), ÿêà äîâãèé ÷àñ æèëà ó
Êàì’ÿíö³, ìàòåð³ ìàéáóòí³õ ãåíåðàëà Ìèêîëè
Ðàºâñüêîãî ³ äåêàáðèñòà Âàñèëÿ Äàâèäîâà. Ï³ñëÿ ¿¿ ñìåðò³ êåðóâàííÿ ìàºòêàìè áóëî ïåðåäàДо цілющих джерел рідної землі
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íå ñèíó – Ì. Ì. Ðàºâñüêîìó. ×àñòî
ó Ðàºâñüêèõ â³äïî÷èâàâ ³ Î. Ñ. Ïóøê³í. Áóäèíîê Ðàºâñüêèõ ó Áîâòèøö³
áóâ çðóéíîâàíèé ï³ñëÿ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿. Ï³çí³øå íà öüîìó ì³ñö³ çáóäîâàíà øêîëà.
Ó ñ. Ðîçóì³¿âêà ïîõîâàí³ ãåíåðàë
Ì. Ì. Ðàºâñüêèé òà éîãî âíóê.

ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКА
ЦЕРКВА-УСИПАЛЬНИЦЯ
РОДИНИ РАЄВСЬКИХ

Ïëèòà ó öåðêâ³óñèïàëüíèö³
Ì. Ì. Ðàºâñüêîãî
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Õðåñòîâîçäâèæåíñüêà
öåðêâà-óñèïàëüíèöÿ ðîäèíè Ðàºâñüêèõ –
ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè ³ ì³ñòîáóäóâàííÿ çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ.
3 òðàâíÿ 1833 ðîêó íà ì³ñö³ ïîõîâàííÿ, íà îäíîìó ç íàéêðàñèâ³øèõ
ì³ñöü, ùî òàê íàãàäóâàëè ãåðîºâ³ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1812 ðîêó Ìèêîë³ Ìèêîëàéîâè÷ó Ðàºâñüêîìó ì³ñöÿ êîëèøí³õ áî¿â, áóëà çàêëàäåíà öåðêâà â ³ì’ÿ
Âîçäâèæåííÿ Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî.
Ñïî÷àòêó öåðêâà ÿâëÿëà ñîáîþ
óñèïàëüíèöþ – ïàíòåîí ó âèãëÿä³ ïðÿìîêóòíîãî îäíîíåôíîãî õðàìó
ç ðîçì³ðàìè îñíîâíîãî îá’ºìó â ïëàí³ 11×18 ìåòð³â, ç íåâåëèêèì ³ íåîñâ³òëåíèì êóïîëîì ó öåíòð³, ç ïîðòàëîì ç 12 êîëîí, ïîñòàâëåíèõ ó äâà
ðÿäè ç áîêó ãîëîâíîãî âõîäó. Êîëîíè – äîðè÷íîãî îðäåðà, íàéäîñêîíàë³øèõ ïðîïîðö³é ³ áåçäîãàííîãî ìàëþíêà, êîæíà ñêëàäåíà ç ñåìè çá³ðíèõ
áëîê³â, â³äëèòèõ ³ç ÷àâóíó. Áóä³âíèöòâî óñèïàëüíèö³ ïðîäîâæóâàëîñü äîñèòü äîâãî ³ ïîâí³ñòþ áóëî çàê³í÷åíå
â 1855 ðîö³. Òðèâàë³ñòü áóä³âíèöòâà
ïîÿñíþºòüñÿ çíà÷íîþ éîãî âàðò³ñòþ, âåëîñÿ âîíî ç ³í³ö³àòèâè ñòàðøî¿
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äîíüêè Ì. Ì. Ðàºâñüêîãî Êàòåðèíè Ìèêîëà¿âíè, íà êîøòè ¿¿
÷îëîâ³êà – äåêàáðèñòà Ì. Ô. Îðëîâà ³ ÷àñòêîâî áîéîâèõ äðóç³â
Ì. Ì. Ðàºâñüêîãî.
Ó 1883 ðîö³ îíóê Ì. Ì. Ðàºâñüêîãî – ãåíåðàë-ìàéîð Ìèõàéëî
Ìèêîëàéîâè÷ Ðàºâñüêèé âèð³øóâàâ ïèòàííÿ ïðî ðåêîíñòðóêö³þ
Õðåñòîâîçäâèæåíñüêî¿ öåðêâè, ÿêà áóëà ïåðåáóäîâàíà â 1886 ðîö³.
Ó íàï³âï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåíí³ öåðêâè îáëàøòîâàíèé
ñêëåï ç ÷îòèðìà ïîõîâàííÿìè. Öåíòðàëüíèì º ïîõîâàííÿ ãåíåðàëà â³ä êàâàëåð³¿ Ì. Ì. Ðàºâñüêîãî-ñòàðøîãî (1771–1829),
ïðèêðèòå ÷àâóííîþ ïëèòîþ ç íàïèñîì: «Îí áûë â Ñìîëåíñêå ùèò, â Ïàðèæå ìå÷ Ðîññèè», àâòîð åï³ãðàôà äåêàáðèñò
Ì. Ô. Îðëîâ. Ïîðó÷ çíàõîäèòüñÿ ïîõîâàííÿ âíóêà ãåíåðàëà, ïðîòîòèïó ãðàôà Âðîíñüêîãî â ðîìàí³ Ë. Ì. Òîëñòîãî «Àííà Êàðåí³íà» – ïîëêîâíèêà Ì. Ì. Ðàºâñüêîãî (1839–1876), ÿêèé çàãèíóâ ó
Ñåðá³¿ 20 ñåðïíÿ 1876 ðîêó â³ä ñìåðòåëüíîãî ïîðàíåííÿ â ãîëîâó
òóðåöüêîþ êóëåþ. Ï³ñëÿ çàãèáåë³ ïîëêîâíèê Ðàºâñüêèé ñòàâ íàö³îíàëüíèì ãåðîºì ñåðáñüêîãî íàðîäó ³ áóâ ïîõîâàíèé ó ìîíàñòèð³ Ñâÿòîãî Ðîìàíà â Ñåðá³¿, à ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ïðàõ éîãî áóâ
ïåðåâåçåíèé â Óêðà¿íó, ó ñ. Ðîçóì³¿âêà, â ðîäîâèé ñêëåï. Ó ðîäîâîìó ñêëåï³ Ðàºâñüêèõ é ïîõîâàííÿ ìîëîäøî¿ äî÷êè ãåíåðàëà
ôðåéë³íè Ñîô³¿ Ìèêîëà¿âíè Ðàºâñüêî¿ (1806–1881).

СТВОРЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
Ó ÕV²²² – ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âùèíè
óòâîðþâàëèñü íàñåëåí³ ïóíêòè.
Ñåëî Âèù³ Âåðåùàêè âèíèêëî íà ïî÷àòêó ÕV²²² ñò. Íèì ñïî÷àòêó âîëîä³â ïîëüñüêèé êíÿçü ßáëîíñüêèé, ÿêèé ïðîäàâ ÷àñòèíó ñåëà êíÿçºâ³ Ìèõàéë³âñüêîìó.
Ñåëî Ãîëèêîâå âèíèêëî â ñåðåäèí³ ÕV²²² ñò. Ó 1821 ðîö³ ãåíåðàëüøà Ê. Ì. Äàâèäîâà ïðîäàëà ñ. Ãîëèêîâå ç³ çáóäîâàíîþ
öåðêâîþ ÷èãèðèíñüêîìó ïîâ³òîâîìó ñóää³ É. Ðîãîâñüêîìó.
Ó 30–40-õ ðîêàõ ÕV²²² ñò. êîçàêè òà ñåëÿíè-âò³êà÷³ íà ì³ñö³ íèí³øíüî¿ ªëèçàâåòãðàäêè çàñíóâàëè ñ. Ìèõàéë³âêà. Ó 1769
ðîö³ ñåëî çðóéíóâàëè òàòàðè, áàãàòî éîãî æèòåë³â ïîòðàïèëè â
íåâîëþ. Ï³ñëÿ âèãíàííÿ êðèìñüêèõ òàòàð ñåëî çíîâó çàñåëèëè,
éîãî ïðèïèñàëè äî Áóçüêîãî êîçàöüêîãî ïîëêó. Ó 1830 ðîö³ Ìèõàéë³âêó ïåðåéìåíóâàëè íà ªëèçàâåòãðàäêó.
Ñåëî ²âàíãîðîä, çã³äíî ç ëåãåíäîþ, âèíèêëî â 40-õ ðîêàõ
ÕV²²² ñò. Ó 1865 ðîö³ íàñåëåííÿ ñòàíîâèëî 2030 ÷îëîâ³ê. Ñåëî
Êèòàéãîðîä òåæ âèíèêëî ó ÕV²²² ñò. Ïåðøèì éîãî âîëîäàðåì áóâ
До цілющих джерел рідної землі
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ñ. Êèòàéãîðîä

ñ. ²âàíãîðîä

ñ. Êðàñíîñ³ëëÿ
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ßáëîíñüêèé. Ó òîé ÷àñ ó ñåë³ áóëî çáóäîâàíî äåðåâ’ÿíó öåðêâó.
Ïåðøà ïèñüìîâà çãàäêà ïðî ñåëî Êðàñíîñ³ëëÿ äàòîâàíà 1761
ðîêîì, êîëè âîíî íàçèâàëîñÿ Êðàñíîñåëèöåþ. Ñåëîì âîëîä³ëè
ïîëüñüê³ ìàãíàòè Ëþáîìèðñüê³.
Êðàñíîñ³ëëÿ çàñíîâàíå â ñåðåäèí³ ÕV²²² ñò. Ïåðøèìè ïîñåëåíöÿìè áóëè âò³êà÷³ ç óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, çàãàðáàíèõ ïîëüñüêèìè ôåîäàëàìè.
Ëþáîìèðêó çàñíîâàíî ó ÕV²²² ñò., íåþ âîëîä³â êíÿçü Ëþáîìèðñüêèé.
Íîâó Îñîòó (õóò³ð Îñîòÿíñüêèé) çàñíóâàëè âèõ³äö³ ç³ Ñòàðî¿
Îñîòè. Õóò³ð íàëåæàâ ïîëüñüêîìó êíÿçåâ³ Ôðàíöèñêó Ëþáîìèðñüêîìó.
Ï³äë³ñíå áóëî óòâîðåíå â ñåðåäèí³ ÕV²²² ñò., êîëè â óðî÷èù³ Ôåäâàð ñòâîðèëè â³éñüêîâå ïîñåëåííÿ ³ ðîçêâàðòèðóâàëè
13-òó ðîòó Ãóñàðñüêîãî õîðâàòñüêîãî ïîëêó, à ó Õ²Õ ñò. ñåëî
ñòàëî âîëîñíèì öåíòðîì.
Ðîäíèê³âêó çàñíóâàëè â 1754 ðîö³ ÿê â³éñüêîâå ïîñåëåííÿ
11-¿ ðîòè.
Ðîçóì³¿âêà âèíèêëà â ñåðåäèí³ ÕV²²² ñò. ï³ä íàçâîþ ªðàçì³âêà. Â 1767 ðîö³ êåðóþ÷èé ìàºòêàìè êíÿçÿ Ëþáîìèðñüêîãî
Äåìáðîâñüêèé ïåðåéìåíóâàâ ñåëî íà ÷åñòü ñâîãî ñèíà.
Ñòàðà Îñîòà âèíèêëà íà ïî÷àòêó ÕV²² ñò. À ó ñåðåäèí³ ÕV²²² ñò.
ñåëîì âîëîä³â ßí Êàºòàí ßáëîíñüêèé. Çãîäîì íàñåëåíèé ïóíêò
ïåðåéìåíîâàíî íà Êàºòàí³âêó, àëå öÿ íàçâà íå ïðèæèëàñü.
Ïåðøà ïèñüìîâà çãàäêà ïðî ñåëî Ñòðèì³âêà äàòîâàíà 1787 ðîêîì, à ñåëî Öâ³òíå çàñíîâàíå ó 30-õ ðîêàõ ÕV²² ñò. êîçàêàìè
Ìèðãîðîäñüêîãî ïîëêó.

ДЕКАБРИСТИ НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ
²ñòîð³ÿ êðàþ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç äåêàáðèñòñüêèì ðóõîì. Ãåðî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1812 ðîêó òà ó÷àñíèêè äåêàáðèñòñüêîãî ðóõó
íåîäíîðàçîâî áóâàëè òà æèëè íà Îëåêñàíäð³âùèí³. Â Ðîçóì³¿âö³ ïîõîâàíî ãåðîÿ â³éíè ãåíåðàëà Ðàºâñüêîãî, ó Òðèë³ñàõ – ïîëêîâíèêà ²âàíà Áåçðàäåöüêîãî, ÷àñòèíîþ Íèæ÷èõ Âåðåùàê³â
âîëîä³â ó÷àñíèê â³éíè ãåíåðàë-ìàéîð Â³êòîð Ñêàðæèíñüêèé.
Ó Áîâòèøö³, Ðîçóì³¿âö³, Òðèë³ñàõ, ²âàí³âö³, Îëåêñàíäð³âö³
æèëè àáî áóâàëè òàì Ñ. Ã. Âîëêîíñüêèé, Â. Ë. Äàâèäîâ, áðàòè
Ïîäæ³î, Â. Ì. Ëèõàðåâ, Ì. Ô. Îðëîâ, À. Â. ªíòàëüöåâ.
Íà â³äì³íó â³ä ì³ñòà Êàì’ÿíêà, íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó ìàéæå íå çàëèøèëîñü ìàòåð³àëüíèõ ïàì’ÿòîê ïåðåáóâàííÿ äåêàáðèñò³â. À ò³, ùî âö³ë³ëè, ïðàêòè÷íî çðóéíîâàí³.
До цілющих джерел рідної землі
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ñ. Ôåäâàð

ñ. Ðîäíèê³âêà
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ñ. Ðîçóì³¿âêà

ñ. Ñòàðà Îñîòà
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ñ. Íîâà Îñîòà
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ñ. Ñòðèì³âêà

ñ. Öâ³òíå
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Íà ìåæ³ ñ³ë Êðàñíîñ³ëêà, Êðèìêè, Áàíäóðîâå çíàõîäèòüñÿ òàê çâàíå Äàâèäîâå ïîëå. Ñâîþ
íàçâó âîíî ä³ñòàëî â³ä ïð³çâèùà ðîäèíè äåêàáðèñò³â Äàâèäîâèõ, ÿêèì íàëåæàëî ïîëå. Íà
ï³âí³÷ â³ä Äàâèäîâîãî ïîëÿ ðîçòàøîâàíà Äóáðàâà. Òóò, ó öüîìó óðî÷èù³, ñòîÿâ îäèí ç ìàºòê³â Äàâèäîâèõ. Â³ä íüîãî çàëèøèëèñü ëåäü
ïîì³òí³ ñë³äè. ×åðåç Äàâèäîâå ïîëå ó Õ²Õ ñò.
ïðîõîäèâ øëÿõ ç Êàì’ÿíêè íà Áîâòèøêó.
Ó áóäèíêó Äàâèäîâèõ çáèðàëèñÿ äåêàáðèñòè
Â. Äàâèäîâ, Â. Ëèõàðåâ, áðàòè Ïîäæ³î. Âîíè
â³äâ³äóâàëè ðîäèííèé ìàºòîê ãåðîÿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1812 ðîêó ãåíåðàëà Ì. Ì. Ðàºâñüêîãî,
ð³äíîãî áðàòà ïî ìàòåð³ Â. Äàâèäîâà, òåñòÿ äâîõ
äåêàáðèñò³â – Ì. Îðëîâà òà Ñ. Âîëêîíñüêîãî.
Ñ. Âîëêîíñüêèé íåîäíîðàçîâî ïðè¿çäèâ ó
Áîâòèøêó. 5 ñ³÷íÿ 1826 ðîêó, êîëè äðóæèíà
íàðîäèëà ñèíà Ìèêîëó, â³í áóâ çààðåøòîâàíèé ó ñïðàâ³ äåêàáðèñò³â.
Ðîäîâèì ìàºòêîì áðàò³â Ïîäæ³î – â³äîìèõ
äåêàáðèñò³â – áóëî ñåëî ßí³âêà (íèí³ ²âàí³âêà). Ðàçîì ç ìàò³ð’þ ³ ñåñòðîþ âîíè âîëîä³ëè â ßí³âö³ 400 äóøàìè êð³ïàê³â. Òóò, êîëè
éøëè äîïèòè àðåøòîâàíèõ ÷ëåí³â Ï³âí³÷íîãî
òîâàðèñòâà, ç³áðàëèñÿ 27-ð³÷íèé ï³äïîëêîâíèê
Îëåêñàíäð Ïîäæ³î, éîãî 33-ð³÷íèé áðàò øòàáñêàï³òàí Îñèï Ïîäæ³î òà ¿õí³é ðîäè÷ ï³äïîðó÷èê Â. Ëèõàðåâ. Ó ßí³âö³ áóëî çààðåøòîâàíî
äåêàáðèñò³â Â. Ëèõàðåâà òà áðàò³â Ïîäæ³î.
Óñë³ä çà ÷îëîâ³êàìè-äåêàáðèñòàìè â Ñèá³ð
âèðóøèëè Ì. Ì. Âîëêîíñüêà, à ç Îëåêñàíäð³âêè – Î. Â. ªíòàëüöåâà, ÷èÿ äîëÿ áóëà ïîâ’ÿçàíàà ç Îëåêñàíäð³âêîþ. Îëåêñàíäðà Âàñèë³âíà ªíòàëüöåâà áóëà äðóæèíîþ ï³äïîëêîâíèêà, êîìàíäèðà ðîçì³ùåíî¿ â Îëåêñàíäð³âö³ 27-¿ ê³ííî-àðòèëåð³éñüêî¿ ðîòè Àíäð³ÿ Âàñèëüîâè÷à
ªíòàëüöåâà, ÷ëåíà Ï³âäåííîãî òîâàðèñòâà. ªíòàëüöåâà áóëî çàñóäæåíî «ó çíàòò³ ïðî íàì³ðè
íà öàðåâáèâñòâî, â ïðè÷åòíîñò³ äî òàºìíîãî òîâàðèñòâà ³ç çíàòòÿì ìåòè ³ çíàòò³ ïðî ïðèãîòóâàííÿ äî çàêîëîòó». Éîãî ïîçáàâèëè ÷èí³â äâîДо цілющих джерел рідної землі

Â. Ì. Ëèõàðåâ

Îñèï Ïîäæ³î
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ðÿíñòâà, çàñóäèëè íà îäèí ð³ê êàòîðãè ³ äî çàñëàííÿ, ùî âèÿâèëîñÿ äëÿ íüîãî äîâ³÷íèì.

ВИСНОВКИ
Ó 1754 ðîö³ çà íàêàçîì ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåðàòðèö³ íà òåðèòîð³¿ ìàëîçàñåëåíèõ çåìåëü «Äèêîãî ïîëÿ» áóëî óòâîðåíî Íîâó Ñåðá³þ, êóäè ïåðåñåëÿëè áàëêàíö³â. Çíà÷íà ÷àñòèíà ñó÷àñíî¿ òåðèòîð³¿ íàøîãî êðàþ ââ³éøëà äî íîâîñòâîðåíî¿ êðà¿íè. Íàñåëåí³ ïóíêòè ñòàëè íîñèòè íàçâè ðîò.
Ó 1754–1757 ðîêàõ áóëî çáóäîâàíî ôîðòåöþ Ñâÿòî¿ ªëèçàâåòè,
ÿêà ñòàëà àäì³í³ñòðàòèâíèì öåíòðîì Íîâî¿ Ñåðá³¿.
Ó ê³íö³ ÕV²²² ñòîë³òòÿ âèíèêëî ì³ñòå÷êî Îëåêñàíäð³âêà
òà ðÿä ñ³ë, æèòåë³ ÿêèõ â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ áóëè ñåëÿíàìè ³ çàéìàëèñü çåìëåðîáñòâîì. Çåìëÿìè Îëåêñàíäð³âùèíè
âîëîä³ëè êíÿç³ Ëþáîìèðñüêèé, Ïîòüîìê³í, Ðàºâñüê³. Òóò áóâàëè äåêàáðèñòè ³, ÿê ñòâåðäæóþòü, ðîñ³éñüêèé ïèñüìåííèê
Î. Ñ. Ïóøê³í.
Перевір себе:
1. В якому історичному документі вперше використовуються відомості
про містечко Олександрівка?
2. Дай характеристику та назви особливості новосербських поселень
на території району.
3. Користуючись таблицею назв та нумерації шанців, досліди топоніміку населених пунктів, які існували на території Нової Сербії.
4. Користуючись планом-схемою фортеці Святої Єлизавети, опиши та
дай характеристику пам’ятнику фортифікаційного мистецтва.
5. Чому стіни фортеці були земляними?
6. Поясни адміністративний устрій Єлизаветградської провінції.
7. Назви учасників декабристського руху, які проживали на території
нашого краю.
8. Порівняй карту сучасного Олександрівського району з картою Олександрійського повіту ХIХ ст. та опиши найбільші населені пункти нашого краю.

ДОКУМЕНТИ:
Документ No 1
Російський поет О. С. Пушкін писав про героя Вітчизняної
війни 1812 року генерала Миколу Миколайовича Раєвського

68

До цілющих джерел рідної землі

«Мій друже, найщасливіші хвилини життя мого провів я посеред родини шановного Раєвського. Я бачив у ньому героя, славу російського
війська, я в ньому любив людину з ясним розумом, з простою, прекрасною душею, милостивого друга, завжди милого, ласкавого господаря.
Свідок Катерининського віку, пам’ятник 12-го року, людина без комплексів, з сильним характером і почуттями, він мимоволі прив’яже до себе
будь-кого, хто тільки гідний розуміти і цінувати його високі якості».
(Б. М. Кузик, В. В. Білошапка. Погляд крізь віки., 2001. – С. 75)
Документ No 2
Назви та нумерація шанців Нової Сербії за основними
джерелами походження
Íàçâè øàíö³â ï³ñëÿ ïåðåéìåíóâàííÿ

¹
ðîò

Ïî÷àòêîâà íàçâà
øàíö³â çà ðåºñòðîì
1753 ðîêó

À. Ñêàëüêîâñüêèé
(1836)

1

Íîâîìèðãîðîäñêîé

Íîâûé Ìèðãîðîä

Ãàâðè¿ë Ðîçàíîâ
(1851)

Î. Øì³äò
(1863)

Â. Êàáóçàí
(1876)

Íîâîìèðãîðîäñê³é

Íîâîìèðãîðîä

Ñåðáñüê³
àíàëîãè *

Ãóñàðñüêèé ïîëê
ÍîâîÌèðãîðîäñê³é

2

Êîðîá÷èíñêîé

Ïå÷êà

Ïå÷êà

Ïå÷êà

Ïå÷êà

3

Ïåòðîîñòðîâñêîé

Ïåòðîîñòðîâî

Ïåòðî-îñòðîâ

Ïåòðîîñòðîâ

Ïåòðîîñòðîâ

4

Êèëòèíñêèé

Íàäëàê

Íàäëàöê

Íàäëàöê

Íàäëàê

5

Êàëíèáîëîòñêîé

Êàëíèáëàò

Êàíèáëàò

Êàíèáëàò

Êàëíèáîëîòî

Ïå÷êà (Ì)
Íàäëàê (Ì)

6

Íîâîñåëüñêîé

Ñåìëèê

Ñåìëèê

Ñåìëèê

Ñåìëåê

7

Àðõàíãåëüñêîé

Àðõàíãåëüñêîé

Àðõàíãåëüñüê

Àðõàíãåëüñê

Àðõàíãåëüñüê

Ñåìëàê (Ì)

8

Åðåìèíîáàëüñêîé

Ìàðòîíîø

Ìàðòîíîø

Ìàðòîíîø

Ìàðòîíîø

Ìàðòîíîø
(Ò)

9

Îëüõîâàòñêîé

Ïàí÷îâ

Ïàí÷îâ

Ïàí÷åâ

Ïàí÷åâ

Ïàí÷îâà (Ä)

10

Òðåõáîåðà÷íîé

Êàíèæ

Êàíèø

Êàíèø

Êàíèæ

Êàíèæà (Ò)

11

Ìîãèëüíîé

Ñåíòà èëè Ñåíòîâ

Ñåíòà

Ñåíòà

Ñåíòà

Ñåíòà (Ò)

12

Êðóòîÿðñêîé

Áóêîâàðü

Áóêîâàð

Áóêîâàðü

Âóêîâàðü

Âóêîâàð (Ä)

13

Ëåñíèíñêîé

Ôåäâàðü

Ôåäâàð

Ôåäâàðü

Ôåäâàðü

Ôåëäâàð (Ò)

14

Àäæàìñêîé

Ñóááîòèö

Ñóáîòèö

Ñóáîòèö

Ñóááîòèö

Ñóáîòèöà
(Ä/Ò)

15

Öûáóëåâñêîé

Öûáóëåâ

Öèáóëåâ

Öèáóëåâ

Öûáóëåâ

16

Íåêðàñîâñêîé

Ìîøàðèí

Äìèòðîâêà

Äìèòðîâêà

Ìîøîðèí

17

Äìèòðîâñêîé

Äìèòðîâêà

Ìîøîðèí

Ìîøîðèí

Äìèòðîâêà

18

Âîðîáöîâñêîé

Ñàìáîð

Ñàìáîð

Ñàìáîð

Ñàìáîð

19

Ãëèíñêîé

Ãëèíñê

Ãëèíñûê

Ãëèíñê

Ãëèíñê

20

Íåñòåðîâñêîé

Âåðøàö

Âåðøàö

Âåðøàö

Âåðøàö

Ìîøîðèí (Ò)
Ñàìáîð
(Ä/Ì)
Âåðøàö
(Ì/Ä)

*Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ ì³ñöü ïîõîäæåííÿ ñåðáñüêî-óãîðñüêèõ òîïîí³ì³â, âèêîðèñòàíèõ ïðè ïåðåéìåíóâàíí³ øàíö³â Íîâî¿
Ñåðá³¿: Ì – ïîìîðèøñüê³, Ò – ïîòèñüê³, Ä – ïðèäóíàéñüê³

(Пивовар А. В. Поселення задніпровських місць до утворення
Нової Сербії в документах середини ХVІІІ ст. – С. 300)
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Основні події в історії Олександрівщини:
1. 1754–1764 рр. – існування Нової Сербії.
2. 1754–1757 рр. – збудовано фортецю Святої Єлизавети.
3. 1764 рік – створено Єлизаветградську провінцію у складі Новоросійської губернії Росії, до якої ввійшли південні землі нинішнього
Олександрівського району.
4. 1774 рік – Новоросія, в тому числі й південні землі нинішнього Олександрівського району, перейшла у володіння князя Григорія Потьомкіна.
5. 1783 рік – до складу новоствореного Катеринославського намісництва увійшов Олександрійський повіт (південні землі нинішнього
Олександрівського району).
6. 17.05.1785 року польський король Станіслав Август надав містечку
Олександрівка право на проведення двадцяти щорічних ярмарків і
двох щорічних торгів.
7. 1787 рік – князь Г. Потьомкін виміняв право володіння Смілянщиною,
до якої входила північна частина території нинішнього Олександрівського району.
8. 1833 р. – закладено будівництво Хрестовоздвиженської церкви
в с. Розуміївка.
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II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
§ 7. Олександрівські знаменитості.
Наш край у другій половині ХІХ ст.

Згадай:
1. Охарактеризуй особливості розвитку економіки України напередодні селянської реформи 1861 року.
2. Чим відрізнялося життя селян після реформи 1861 року?
3. Яким був суспільно-політичний рух наприкінці 50-х та в 60-х роках?
4. Що було притаманне розвитку культури та національно-визвольному руху в другій половині ХІХ ст.?
5. Склади історичний портрет Пантелеймона Куліша.

ВСТУП
Ïî÷àòîê Õ²Õ ñòîë³òòÿ äëÿ Óêðà¿íè îçíàìåíóâàâñÿ ñêëàäíèìè ïðîöåñàìè òà ìàâ îçíàêè äëÿ ïåðåõîäó â³ä åêîíîì³÷íèõ ñòîñóíê³â äîáè êð³ïîñíèöòâà äî ðèíêîâèõ âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí.
Âëàñí³ åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè Óêðà¿íè ³ãíîðóâàëèñÿ. Ðóõ çà ðåôîðìó êð³ïîñíèöüêî¿ ñèñòåìè îõîïèâ óñ³ âåðñòâè ñóñï³ëüñòâà.
Ñåëÿíè îòðèìàëè îñîáèñòó ñâîáîäó ³ íàä³ëè. Ó 60–70-ò³ ðîêè
çä³éñíþâàëèñü ðåôîðìè óïðàâë³ííÿ, ñóäó, îñâ³òè, â³éñüêîâî¿
ñïðàâè, ô³íàíñ³â.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
НАШОГО КРАЮ У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД
Íà Îëåêñàíäð³âùèí³ ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. áóëî äâà âåëèêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòè – Ôåäâàð òà ªëèçàâåòãðàäêà, â ÿêèõ
áóëî á³ëüøå 1000 äâîð³â. Ñåíòîâå, Öèáóëåâå òà Êðàñíîñ³ëëÿ áóëè íàñåëåíèìè ïóíêòàìè, â ÿêèõ íàë³÷óâàëîñÿ â³ä 500 äî
1000 äâîð³â. Çåìëÿ áóëà ó «êàçåíí³é, ì³ðñüê³é, ïðèâàòí³é, öåðêîâí³é» âëàñíîñò³. Çîêðåìà ñåëî Ëþáîìèðêà áóëî ó ïðèâàòí³é
âëàñíîñò³, à Ôåäâàð òà ªëèçàâåòãðàäêà – ó «ì³ðñüê³é» âëàñíîñò³. ×åðåç òåðèòîð³þ êðàþ ïðîõîäèëà çàë³çíèöÿ òà òðàíçèòíà
äîðîãà, ÿêà âèêîðèñòîâóâàëàñÿ äëÿ òîðãîâèõ, ïàñàæèðñüêèõ òà
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Îëåêñàíäð³éñüêèé ïîâ³ò ç îçíà÷åííÿì ïîñåëåíü
çã³äíî ç ïåðåïèñîì 1886 ðîêó
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Çàë³çíè÷íà
ñòàíö³ÿ
Ôóíäóêë³¿âêà

âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü. Ðåôîðìà 1861 ðîêó íå
âèïðàâäàëà ñïîä³âàíü ñåëÿí. Âîíè îäåðæàëè
çåìåëüí³ íàä³ëè íàáàãàòî ìåíø³ â³ä òèõ, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ ðàí³øå. Íåâäîâîëåííÿ ñåëÿí ñïðè÷èíèëî çàâîðóøåííÿ â ðÿä³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çîêðåìà â Êèòàéãîðîä³ é Ñåâåðèí³âö³. Ó 1883 ðîö³ ñòàëèñÿ ñåëÿíñüê³ áóíòè
ó Áîâòèøö³ ³ Êðàñíîñ³ëö³.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. ïî÷àëà çàðîäæóâàòèñü ïðîìèñëîâ³ñòü. Öóêðîâàðí³ ç’ÿâèëèñü ó
Ñòàð³é Îñîò³, Á³ðêàõ, Ñòðèì³âö³, Íèæ÷èõ Âåðåùàêàõ, Îëåêñàíäð³âö³. Öóêðîâàðíÿ Ñòàðî¿
Îñîòè íàëåæàëà ñïî÷àòêó êè¿âñüêîìó ãóáåðíàòîðîâ³ ². ². Ôóíäóêë³þ, ïîò³ì öóêðîçàâîä÷èêàì Òåðåùåíêàì, à öóêðîçàâîä â Îëåêñàíäð³âö³ â 60-õ ðîêàõ îðåíäóâàâ Òîðãîâèé ä³ì ßõíåíê³â ³ Ñèìèðåíê³â.
Ó 1876 ðîö³ â³äêðèâñÿ çàë³çíè÷íèé ðóõ íà
ä³ëÿíö³ Çíàì’ÿíêà–Ôàñò³â, ÷åðåç ñòàíö³¿ Öèáóëåâå ³ Ôóíäóêë³¿âêà.
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Ìèêîëà
Âàñèëüîâè÷
Ëåâèòñüêèé
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Ó 1894 ðîö³ ë³áåðàëüíèé íàðîäíèê, àðò³ëüíèé áàòüêî Ì. Â. Ëåâèòñüêèé îðãàí³çóâàâ ïåðøó â Ðîñ³¿ ó Ñåíòîâîìó çåìëåðîáñüêó àðò³ëü – êîîïåðàòèâ, à çãîäîì ùå ðÿä àðò³ëåé ó Ôåäâàð³ òà ªëèçàâåòãðàäö³. Ó 1896 ðîö³ Ìèêîëà Ëåâèòñüêèé áðàâ ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäíîìó êîîïåðàòèâíîìó êîíãðåñ³
ó Ïàðèæ³. Âñòàíîâèëè çâ’ÿçêè ç êîîïåðàòîðàìè Í³ìå÷÷èíè, Àâñòðî-Óãîðùèíè, ²òàë³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿, Íîðâåã³¿, ÑØÀ. Ëåâèòñüêèì áóâ ðîçðîáëåíèé êîîïåðàòèâíèé äîãîâ³ð, ÿêèé áóâ ïåðåêëàäåíèé íà ðîñ³éñüêó ìîâó. Ó Â³äí³ ïðî àðò³ë³ ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ïîâ³òó ÷èòàëè ëåêö³¿. Òîæ éîãî äîñâ³ä ðîáîòè áóâ âèïðîáóâàíèé òà ïîòóæíî ïîøèðåíèé ó êðà¿íàõ ªâðîïè.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ПРО МІСТЕЧКО ОЛЕКСАНДРІВКА
Çã³äíî ç ãåîãðàô³÷íî-ñòàòèñòè÷íèì ñëîâíèêîì Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 1863–1885 ðîê³â, ò. 1:
«Îëåêñàíäð³âêà. Ì³ñòå÷êî Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿ ×èãèðèíñüêîãî ïîâ³òó ïðè ð³÷ö³ Òÿñìèí çà 30 âåðñòâ íà çàõ³ä â³ä ×èãèðèíà.
Îäåðæàëî ïåðåâàãó â³ä êîðîëÿ ïîëüñüêîãî Ñòàí³ñëàâà Àâãóñòà, ç 1785 ðîêó. Æèòåë³â 1436 äóø îáîõ ñòàòåé, áàãàòî ºâðå¿â,
243 äâîðè, ïðàâîñëàâíà öåðêâà, ñèíàãîãà, øêîëà, òþòþíîâà ôàáðèêà, ïèâîâàðíÿ, 2 öåãåëüíèõ çàâîäè, ùîòèæíåâèé ÿðìàðîê».
Ó ì³ñöåâîãî êîëåêö³îíåðà ³ êðàºçíàâöÿ Þ. Î. Ðÿáöåâà çáåðåãëàñÿ êàðòà «Ïëàí íèí³øíüîãî çàñåëåííÿ ì³ñòå÷êà Îëåêñàíäð³âêà Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿ ×èãèðèíñüêîãî ïîâ³òó çàãàëüíî¿
âëàñíîñò³ çåìëåâëàñíèê³â Ëþäèíà Ìèõàéëîâè÷à Ãðàáîâñüêîãî,
Ìèêîëè ßêîâè÷à Øèãåëüñüêîãî, Êàòåðèíè Âàëåð³àí³âíè Áåçðàäåöüêî¿ ç çàçíà÷åííÿì ÷åðâîíèìè ë³í³ÿìè íåùîäàâíî ñêëàäåíîãî ïðîåêòó íà çàñåëåííÿ òîãî ì³ñòå÷êà». Íèæ÷å ìîæíà ïðî÷èòàòè, ùî öåé ïëàí ñêëàäåíî «â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ×åðêàñüêî-×èãèðèíñüêîãî ç’¿çäó ìèðîâèõ ïîñåðåäíèê³â, ùî â³äáóâñÿ 1887 ðîêó, ñåðïíÿ 26 äíÿ», çåìëåì³ðîì Ôóãàëåâè÷åì ó ñ³÷í³
1888 ðîêó.
ßêîþ æ áóëà íàøà Îëåêñàíäð³âêà â ê³íö³ Õ²Õ ñò.?
Íà öå çàïèòàííÿ ìîæå â³äïîâ³ñòè ñòàðîâèííà êàðòà.
×îðí³ ïðÿìîêóòíèêè ³ áàãàòîêóòíèêè-áóäèíêè, êâàðòàëè ïîçíà÷åíî ñâ³òëèì â³äò³íêîì, âóëèö³ íå çàøòðèõîâàíî. Íàâêîëî
ì³ñòå÷êà ïîêàçàí³ éîãî ìåæ³, íàéøèðøà âóëèöÿ – íèí³ âóëèöÿ Ëåí³íà.
74
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Ïëàí-êàðòà Îëåêñàíäð³âêè 1888 ðîêó. Ôîòîðåïðîäóêö³ÿ
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Íà öóêðîâîìó çàâîä³ Îëåêñàíäð³âêè ïðàöþâàëè ïàðîâ³ ìàøèíè, âèðîáëÿþ÷è ùîðîêó ïî 50 òèñÿ÷ ïóä³â öóêðó. Áóäèíêè â ñåëèù³ äåðåâ’ÿí³, ëèøå 4 ³ç êàìåíþ. Íà ïåðåõðåñò³ òåïåð³øí³õ âóëèöü Ëåí³íà ³ Øåâ÷åíêà
äâ³ äåðåâ’ÿí³ êðàìíèö³, äå òîðãóþòü
ïèâîì òà òþòþíîì, ÿêèé âèðîáèëè
â Îëåêñàíäð³âö³. Çàâîçèëè äî ëàâêè ì³ñöåâå áîðîøíî òà âèíî. Áóëà â
Îëåêñàíäð³âö³ öåðêâà, ¿¿ íà êàðò³ ïîçíà÷åíî õðåñòèêîì.
À íàéá³ëüø êðàñèâèé áóäèíîê íà
öåíòðàëüí³é âóëèö³ – áóäèíîê, äå
ïðîæèâàëà ñ³ì’ÿ Ìàðêà Ìàö³ºâè÷à,
áàòüêà çíàìåíèòîãî Ëåâêà, ÿêèé ïðîñëàâèòü íå ëèøå ñâîº ì³ñòå÷êî, àëå é
íàøó Óêðà¿íó.

ЛЕВКО МАЦІЄВИЧ
В ОЛЕКСАНДРІВЦІ

Ó ìóçå¿ Ëåâêà Ìàðêîâè÷à
Ìàö³ºâè÷à
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Ó ïåðøèé äåíü íîâîãî, 1877 ðîêó ó
ïðîâ³íö³éíîìó ì³ñòå÷êó Îëåêñàíäð³âêà ×èãèðèíñüêîãî ïîâ³òó Êè¿âñüêî¿
ãóáåðí³¿ ó ðîäèí³ áóõãàëòåðà öóêðîçàâîäó Ìàêàðà Äìèòðîâè÷à Ìàö³ºâè÷à òà Òåòÿíè Ôåäîð³âíè Ï³äãàºöüêî¿
íàðîäèâñÿ ñèí Ëåâêî. Ñ³ì’ÿ Ìàö³ºâè÷³â áóëà âåëèêîþ òà äðóæíîþ ³ íàë³÷óâàëà äåâ’ÿòåðî ä³òåé.
Äåâ’ÿòü ðîê³â ïðîæèâ Ëåâêî Ìàö³ºâè÷ â Îëåêñàíäð³âö³. Íà òîé ÷àñ
òóò áóëà ëèøå öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíà
øêîëà. Áàòüêè æ õîò³ëè äàòè ñèíîâ³
äîáðó îñâ³òó. Òîìó â³ääàëè íàâ÷àòèñÿ
äî Êèºâà â 3-òþ ã³ìíàç³þ. Ëåâêî áàãàòî ÷èòàâ, çàõîïëþâàâñÿ ô³çèêîþ, õ³ì³ºþ, ïðèðîäîçíàâñòâîì, ³íîçåìíèìè
ìîâàìè, ïðîâîäèâ õ³ì³÷í³ äîñë³äè,
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ö³êàâèëè éîãî ôîòîãðàô³ÿ, ïàë³òóðíà ñïðàâà.
Ëåâêî Ìàö³ºâè÷ çàê³í÷èâ Õàðê³âñüêèé òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò, îòðèìàâ äèïëîì ³íæåíåðà-òåõíîëîãà. Ó 1906 ðîö³ â³í çàê³í÷óº Êðîíøòàäòñüêå ìîðñüêå ³íæåíåðíå ó÷èëèùå òà êîðàáëåáóä³âíå â³ää³ëåííÿ Ìîðñüêî¿ àêàäåì³¿.
Ë. Ì. Ìàö³ºâè÷ ñòâîðèâ 14 ïðîñòèõ ³ îðèã³íàëüíèõ ïðîåêò³â ï³äâîäíèõ ÷îâí³â ð³çíîãî
ïðèçíà÷åííÿ.
Ä³ÿëüí³ñòü Ëåâêà Ìàö³ºâè÷à áóëà áàãàòîãðàííîþ, â³í êîíñòðóþâàâ ñèñòåìè ïðîòèòîðïåäíîãî çàõèñòó êîðàáë³â, êîíòðîëþâàâ áóä³âíèöòâî ï³äâîäíèõ ÷îâí³â çà ðîñ³éñüêèì çàìîâëåííÿì ó Í³ìå÷÷èí³, â³äâ³äóâàâ çàñ³äàííÿ
Ìîðñüêîãî òåõí³÷íîãî êîì³òåòó.
Ó 1909 ðîö³ Ë. Ì. Ìàö³ºâè÷ ñòâîðèâ îäèí ³ç
ïåðøèõ ó ñâ³ò³ ïðîåêò³â ã³äðîïëàíà. Êîðàáë³àâ³àíîñö³ – ³äåÿ Ë. Ì. Ìàö³ºâè÷à. Éîìó íàëåæàòü ïåðøèé ó ñâ³ò³ ïðîåêò àâ³àíîñöÿ íà 25 ë³òàê³â òà ¿õ çëüîòó ç ïàëóáè çà äîïîìîãîþ êàòàïóëüòè ³ ãàëüìóâàííÿ ñ³òêàìè ïðè ïðèçåìëåíí³.
Ìàö³ºâè÷ áóâ 178-ì ëüîò÷èêîì ïëàíåòè ³
îäíèì ³ç ïåðøèõ ó Ðîñ³¿. Íàø çåìëÿê ðîçðîáèâ ïðèñòð³é, ùî çàáåçïå÷óâàâ ëüîò÷èêîâ³ áåçïåêó ïðè âèìóøåí³é ïîñàäö³ íà âîäó, ïî÷àâ
ïèñàòè êíèãó «Ïîâ³òðîïëàâàííÿ ó ìîðñüê³é
â³éí³». Â³í çä³éñíèâ ïåðø³ í³÷í³ ïîëüîòè, ï³äíÿâ ó íåáî ïåðøèõ ïàñàæèð³â, ñåðåä íèõ áóëà
éîãî äðóæèíà Îëåêñàíäðà, ãîëîâà äóìè Ãó÷êîâ, ãîëîâà ðàäè ì³í³ñòð³â Ðîñ³¿ Ñòîëèï³í.
Òðàã³÷íîþ áóëà äîëÿ Ëåâêà Ìàö³ºâè÷à.
7 æîâòíÿ 1910 ðîêó ï³ä ÷àñ ïåðøîãî âñåðîñ³éñüêîãî ñâÿòà ïîâ³òðîïëàâàííÿ ó Ïåòåðáóðç³ Ìàö³ºâè÷ çàãèíóâ, êîëè âèïàâ ³ç çðóéíîâàíîãî ë³òàêà. Êîíñòðóêòîð õîò³â ïåðåâèùèòè
ðåêîðä âèñîòè, àëå íà éîãî «Ôàðìàí³» ëîïíóëà ä³àãîíàëüíà ðîçòÿæêà. Ê³íåöü äðîòó ïîòðàïèâ ó ãâèíò, â³ä ÷îãî îäíà ç éîãî ëîïàñòåé
ðîçëåò³ëàñü. Ëüîò÷èêà âèøòîâõíóëî ç ë³òàêà.
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Ìàðêî Ìàö³ºâè÷,
áàòüêî Ëåâêà
Ìàö³ºâè÷à

Ìåìîð³àëüíà
äîøêà ïàì’ÿò³
Ë. Ì. Ìàö³ºâè÷à
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(Ï³ñëÿ öüîãî âèïàäêó ó ëüîò÷èê³â ç’ÿâèëèñÿ
ïðèâ’ÿçí³ ðåìåí³). Öå áóëà ïåðøà àâ³àêàòàñòðîôà â Ðîñ³¿. Ó æàëîáí³é ïðîöåñ³¿ éøëî
ïîíàä 100 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê. Íàä ëþäñüêèì ïîòîêîì ïîâ³ëüíî ïëèâ äèðèæàáëü «Êðå÷åò».
350 â³íê³â ëÿãëî íà ïåòåðáóðçüêó ìîãèëó îäíîãî ç ï³îíåð³â ïîâ³òðîïëàâàííÿ, óðîäæåíöÿ
óêðà¿íñüêîãî ì³ñòå÷êà Îëåêñàíäð³âêà. Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ âè çìîæåòå çíàéòè òà ïîáà÷èòè â ê³ìíàò³-ìóçå¿ Ëåâêà Ìàö³ºâè÷à â Îëåêñàíäð³âö³ ïî âóëèö³ Ëåí³íà.

МІХАЛ ГРАБОВСЬКИЙ
В ОЛЕКСАНДРІВЦІ

Ì³õàë
Àíòîíîâè÷
Ãðàáîâñüêèé
(ïñåâäîí³ì –
Åäâàðä
Òàðøà)
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Ì³õàë Ãðàáîâñüêèé íàðîäèâñÿ 25 âåðåñíÿ 1804 ðîêó â ì. Ð³âíå. Â³í íàâ÷àâñÿ â Óìàí³, Îäåñ³. Áàòüêè Ãðàáîâñüêîãî – ìàéîð ðîñ³éñüêèõ â³éñüê ãðàô Àíòîí³é Ãðàáîâñüêèé òà ìàòè Òåðåçà Äæîâàíñüêà.
Äèòèíñòâî òà á³ëüøó ÷àñòèíó æèòòÿ Ãðàáîâñüêèé ïðîâ³â ó Îëåêñàíäð³âö³. Â³ä áàòüêà
éîìó çàëèøèëîñü 1280 äåñÿòèí ðîäþ÷î¿ çåìë³
òà êàì’ÿíèé áóäèíîê íà áåðåç³ Òÿñìèíó.
Ó 1850 ðîö³ Ì. Ãðàáîâñüêèé âè¿õàâ ç Îëåêñàíäð³âêè ³ ïîñò³éíî æèâ ó Êèºâ³. Ç 1862 ðîêó
ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì ó÷èëèù ó Ïîëüù³, äå é
ïîìåð ó Âàðøàâ³ 19 ëèñòîïàäà 1863 ðîêó.
Ì³õàëà Àíòîí³éîâè÷à ìàëüîâíè÷à ïðèðîäà
Îëåêñàíäð³âêè âïðîäîâæ 25 ðîê³â (1825–1850)
æèòòÿ â ì³ñòå÷êó íàäèõàëà íà òâîð÷³ñòü.
Ó 1835 ðîö³ â³í îäðóæèâñÿ ç Ïîë³íîþ Ðîñö³øåâñüêîþ. Ì. Ãðàáîâñüêèé ïèñàâ ï³ä ïñåâäîí³ìîì Åäâàðä Òàðøà, Ñ³ëåíò³é Êóáàñ³íñüêèé òà ï³äïèñóâàâñÿ êðèïòîí³ìàìè ç³ ñêîðî÷åíèì ³ì’ÿì àáî ïð³çâèùåì. Ñïî÷àòêó â³í ïðî
ñåáå çàÿâèâ ÿê ë³òåðàòóðíèé êðèòèê, à ïîò³ì
ÿê ïèñüìåííèê. Éîãî ïåðøà ³ñòîðè÷íà ïîâ³ñòü
«Êîë³¿âùèíà ³ ñòåïè» íàïèñàíà â Îëåêñàíäð³âö³ ó 1838 ðîö³.
До цілющих джерел рідної землі

Ï³ä ñèëüíèì âïëèâîì Âàëüòåðà Ñêîòòà Ãðàáîâñüêèé íàïèñàâ ïðèãîäíèöüêèé òâ³ð ïðî ïîä³¿ â Óêðà¿í³ ÕV²²² ñò. «Ñòàíèöÿ Ãóëÿéï³ëüñüêà». Ñàìå çà öåé òâ³ð Ïàíòåëåéìîí Êóë³ø –
óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê íàð³ê Ãðàáîâñüêîãî
«óêðà¿íñüêèì Âàëüòåðîì Ñêîòòîì».
Ïåðó Ãðàáîâñüêîãî íàëåæàòü ïîâ³ñò³ «Òàéêóðè» (1845-1846), «Ïàí êàí³âñüêèé ñòàðîñòà»
(1856), «Çàìåò³ëü ó ñòåïàõ» (1862), ñàìå ó öèõ
òâîðàõ ïèñüìåííèê ïðàãíå çàãëàäèòè ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ ïðèãíîáëåíèì óêðà¿íñüêèì íàðîäîì
³ ïîëüñüêîþ øëÿõòîþ. Äëÿ ñâî¿õ òâîð³â ïèñüìåííèê çáèðàâ ôîëüêëîð íà ×èãèðèíùèí³ òà
ñàì ³ âèêîðèñòîâóâàâ éîãî íå ò³ëüêè â ³ñòîðè÷íèõ ïîâ³ñòÿõ, à é ó ñòàòòÿõ ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè,
ïðî óêðà¿íñüê³ ï³ñí³, ëåãåíäè, ïîåç³þ.

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ
НА ОЛЕКСАНДРІВСЬКІЙ ЗЕМЛІ
Ìàºòîê Ì. Ãðàáîâñüêîãî â Îëåêñàíäð³âö³ â³äâ³äóâàëè Ïàíòåëåéìîí Êóë³ø òà Òàðàñ
Øåâ÷åíêî.
Ïàíòåëåéìîíà Êóë³øà ïîâ’ÿçóâàëà ç Ãðàáîâñüêèì ùèðà äðóæáà. Çáåðåãëèñÿ ñïîãàäè
óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà ïðî éîãî ïåðåáóâàííÿ â Îëåêñàíäð³âö³ ó ìàºòêó Ãðàáîâñüêîãî
âë³òêó 1843 ðîêó.
Öå â³í îïèñóº â ñïîãàäàõ «Ìàéæå ï³âñòîë³òòÿ òîìó», â òðàêòàò³ «Õóò³ðñüêà ô³ëîñîô³ÿ
³ â³ääàëåíà îä ñâ³òó ïîåç³ÿ». Ì. Ãðàáîâñüêèé,
ÿê ïèñàâ Ï. Êóë³ø, «âëàøòóâàâ ìåíå ïîðó÷ ç³
ñâî¿ì êàá³íåòîì ó ê³ìíàò³, â³êíà ÿêî¿ âèõîäèëè â ïàðê, ³ ïðîæèâàâ ÿ ó íüîãî ê³ëüêà òèæí³â, ó òàêîìó çàõâàò³ ùàñòÿ, ÿêèì õ³áà ùî ïîâíèòüñÿ äóøà ïðàâåäíèêà â Ãîñïîäà íà íåáåñàõ. Ãðàáîâñüêèé ïèñàâ íîâèé ðîìàí, ÿ ìàëþâàâ ç íàòóðè àáî æ ïðèâîäèâ äî ëàäó çàïèñàíå
íà ëüîòó ç óñò íàðîäó. Â³í ìåí³ ÷èòàâ ùîðàçó
íàïèñàíå íèì çðàíêó; ÿ ïîêàçóâàâ éîìó ñâî¿
До цілющих джерел рідної землі

Ïàíòåëåéìîí
Êóë³ø
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åñê³çè àáî ÷èòàâ íàðîäí³ ïåðåêàçè, äóìè, ï³ñí³ ³ äåùî ³ç ñâî¿õ, çâ³ñíî, äóæå ïîãàíèõ âèãàäîê».
Â Îëåêñàíäð³âö³, ó Ì. Ãðàáîâñüêîãî, Ï. Êóë³ø íàïèñàâ ìàéæå ïîâí³ñòþ ïîåìó «Óêðà¿íà». «Ïèñàâ ÿ ¿¿ â íüîãî íàä êàá³íåòîì», çãàäóâàâ óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê ó ëèñò³ äî
Þ. Êðàøåâñüêîãî. Ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ùî ñàìå â
Îëåêñàíäð³âö³ ï³ä âïëèâîì Ì. Ãðàáîâñüêîãî ó
Ï. Êóë³øà âèíèê çàäóì íàïèñàòè ðîìàí «×îðíà ðàäà», ÿêîìó ñóäèëîñÿ ñòàòè ïåðøèì óêðà¿íñüêèì ³ñòîðè÷íèì ðîìàíîì.
Äî Îëåêñàíäð³âêè Ï. Êóë³ø ïðè¿çäèâ ³ â
ñåðïí³ 1844 ðîêó, çíîâó íàïèñàâ òóò äåÿê³ òâîðè. Çàïèñè, çðîáëåí³ â Îëåêñàíäð³âö³, â ñåëàõ
Õîëîäíîãî ßðó, ïèñüìåííèê îïóáë³êóâàâ ó íàñòóïíèõ ïðàöÿõ. Ï. Êóë³ø òà Ì. Ãðàáîâñüêèé
äî ê³íöÿ æèòòÿ ëèñòóâàëèñÿ.
Â Îëåêñàíäð³âêó äî Ì. Ãðàáîâñüêîãî ïðè¿çäèëè óêðà¿íñüê³ òà ïîëüñüê³ ë³òåðàòîðè, ñåðåä íèõ áóëè ïîåò Ñåâåðèí Ãîðùèíñüêèé,
ïîëüñüêèé ïîåò Òèìêî Ïàäóðàòà Þçåô Áîãäàí Çàëåâñüêèé. Öþ âåðñ³þ òàêèõ ë³òåðàòóðíèõ çóñòð³÷åé ïðîïîíóº ê³ðîâîãðàäñüêèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ëåîí³ä Êóöåíêî, ÿêèé ç’ÿñóâàâ,
ùî â Îëåêñàíäð³âö³ äåÿêèé ÷àñ æèâ òà ïèñàâ
ñâîþ â³ðøîâàíó ïîâ³ñòü ïðî Êîë³¿âùèíó «Êàí³âñüêèé çàìîê» Ñ. Ãîðùèíñüêèé.

ІВАН ІВАНОВИЧ ФУНДУКЛІЙ
ТА ОЛЕКСАНДРІВЩИНА

²âàí ²âàíîâè÷
Ôóíäóêë³é
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«Äîáðà ñïðàâà – äðóãà ñïàäùèíà». Ö³ ñëîâà
íàëåæàòü ùå Ïóáë³þ Ñ³ðó. Âîíè ïî ïðàâó ìîæóòü ñòîñóâàòèñü ²âàíà ²âàíîâè÷à Ôóíäóêë³ÿ,
200 ðîê³â â³ä íàðîäæåííÿ ÿêîãî âèïîâíèëîñÿ
13 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó.
Óí³êàëüíå ì³ñöå íà êàðò³, äå çáåðåãëîñÿ ³ì’ÿ
îäíîãî ç âèçíà÷íèõ ãðîìàäñüêèõ òà ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â Õ²Õ ñòîë³òòÿ, àðõåîëîãà, ñòàòèñòèДо цілющих джерел рідної землі

êà ³ ìåöåíàòà ²âàíà ²âàíîâè÷à Ôóíäóêë³ÿ – çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ôóíäóêë³¿âêà, ðîçòàøîâàíå â ñåëèù³ Îëåêñàíäð³âêà. Òàê
óâ³÷íèëè ïàì’ÿòü ëþäèíè, ÿêà ïîæåðòâóâàëà ÷àñòèíó ñâî¿õ çåìåëü ï³ä áóä³âíèöòâî çàë³çíèö³, éîãî ñó÷àñíèêè. Íàçâà ç’ÿâèëàñÿ íà êàðò³ ùå çà æèòòÿ êîëèøíüîãî êè¿âñüêîãî ãóáåðíàòîðà.
Íàðîäèâñÿ ². ². Ôóíäóêë³é 13 ëèñòîïàäà 1804 ðîêó ó Ïåòåðáóðç³. Â³í îäåðæàâ îñâ³òó ó äîìàøí³õ óìîâàõ. Çîâñ³ì õëîï÷èêîì ó 1811 ðîö³ â³í ïî÷àâ ñëóæèòè ó ïîøòîâîìó äåïàðòàìåíò³.
Ó 26 ðîê³â â³í óæå â êàá³íåò³ ì³í³ñòð³â ïðè êàíöåëÿð³¿ ïðèéíÿòòÿ «ïðîõàíü íà âèñî÷àéøåº ³ì’ÿ», â 27 – ÷èíîâíèê ç îñîáëèâèõ
äîðó÷åíü ïðè Íîâîðîñ³éñüêîìó òà Áåññàðàáñüêîìó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâ³, â 33 ñòàº â³öå-ãóáåðíàòîðîì Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿,
à â 35 ðîê³â ñòîñîâíî íüîãî âèéøîâ öàðñüêèé óêàç: «Ïðèçíà÷èòè íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî öèâ³ëüíîãî ãóáåðíàòîðà Ôóíäóêë³ÿ,
ç íàäàííÿì çâàííÿ ñòàòñüêîãî ðàäíèêà».
Çà ãóáåðíàòîðñòâà ². ². Ôóíäóêë³ÿ Êè¿â ñòàâ âåëèêèì ãóáåðíñüêèì öåíòðîì. Çàâåðøèëîñÿ áóä³âíèöòâî êîðïóñ³â óí³âåðñèòåòó, çàêëàäàºòüñÿ áîòàí³÷íèé ñàä, çàñíîâóºòüñÿ îáñåðâàòîð³ÿ, áóäóºòüñÿ Ïåðøà êè¿âñüêà ã³ìíàç³ÿ, çâîäèòüñÿ Ëàíöþãîâèé ì³ñò,
çàâåðøóºòüñÿ áóä³âíèöòâî êîñòüîëó.
Â îñîáèñòîìó æèòò³ ². ². Ôóíäóêë³é áóâ äóæå ñêðîìíèé: í³
ïîâåä³íêîþ, í³ ñïîñîáîì æèòòÿ íå ìîæíà áóëî âèçíà÷èòè âèñîêå ïîëîæåííÿ, ÿêå â³í çàéìàâ. Öå áóëà ïðàöüîâèòà ëþäèíà,
óâàæíà â ñòàâëåíí³ äî ï³äëåãëèõ. ×èíîâíèêè ãóáåðíñüêî¿ êàíöåëÿð³¿ ïîíàä ïåðåäáà÷åíó ¿ì çàðïëàòó îòðèìóâàëè ãðîø³ ³ç
ïðèâàòíî¿ êàñè ². ². Ôóíäóêë³ÿ. Ñàì ãóáåðíàòîð ïëàòí³ íå îäåðæóâàâ.
Â³í ùåäðî äîïîìàãàâ ìàëîçàáåçïå÷åíèì, ñïðèÿâ ïîë³ïøåííþ ïîáóòó óâ’ÿçíåíèõ. Çà éîãî êîøòè áóâ âèìîùåíèé Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, áàãàòî äîïîìàãàâ ïîë³ïøåííþ óìîâ ³ñíóâàííÿ Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó øëÿõåòíèõ ä³â÷àò. Â³í áóâ ÷ëåíîì-äîáðî÷èíöåì Îäåñüêîãî îï³êóâàëüíîãî êîì³òåòó ïðè â’ÿçíèö³.
². ². Ôóíäóêë³é ïðîâîäèâ âåëèêó íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü, â³í
ñêëàâ «Ñòàòèñòè÷åñêîå îïèñàíèå Êèåâñêîé ãóáåðíèè», äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàâ åêîíîì³êó êðàþ. Â³í º àâòîðîì «Îáîçðåíèÿ
Êèåâà è Êèåâñêîé ãóáåðíèè ïî îòíîøåíèþ ê äðåâíîñòÿì» 1847
ðîêó, «Îáîçðåíèÿ ìîãèë, âàëîâ è ãîðîäèù Êèåâñêîé ãóáåðíèè»
1848 ðîêó.
Â³íöåì ñëóæáîâî¿ êàð’ºðè ñòàëî ïðèçíà÷åííÿ éîãî ó 1867 ðîö³
÷ëåíîì ³ìïåðàòîðñüêî¿ ðàäè. Â³í îòðèìóº ÷èí ä³éñíîãî òàºìíîãî
До цілющих джерел рідної землі
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Äåðåâ’ÿíà öåðêâà
Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³
â ñ. ²âàí³âêà

Ìåìîð³àëüíà
äîøêà
². ². Ôóíäóêë³ÿ
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ðàäíèêà (â³öå-êàíöëåðà) ³ íàãîðîäæóºòüñÿ îðäåíîì Ñâÿòîãî Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî. Â³äçíà÷àþ÷è âåëèê³ çàñëóãè ²âàíà ²âàíîâè÷à, ì³ñüêà
äóìà Êèºâà ïðèñâî¿ëà éîìó â ãðóäí³ 1872 ðîêó
çâàííÿ ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà ì³ñòà. Îñòàíí³
ðîêè æèòòÿ â³í ïðîâ³â ñàìîòíüî ³ ïîìåð ó Ìîñêâ³ 22 ñåðïíÿ 1880 ðîêó ó â³ö³ 76 ðîê³â. Ïîõîâàíèé ó Äîíñüêîìó ìîíàñòèð³.
². ². Ôóíäóêë³é áóâàâ ó ñâî¿õ âîëîä³ííÿõ íà
òåðèòîð³¿ ×èãèðèíñüêîãî ïîâ³òó Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿. Òóò éîìó íàëåæàëî 16916 äåñÿòèí çåìë³ ç 3000 ðåâ³çüêèõ äóø. Â³í âîëîä³â Ìåäâåä³âêîþ, Ãîëîâê³âêîþ, Ìåëüíèêàìè, ßí³âêîþ,
Ñòàðîþ Îñîòîþ, Íîâîþ Îñîòîþ. Ï³âäåííîþ ìåæåþ âîëîä³íü áóëà ð³÷êà Òÿñìèí íà òåðèòîð³¿
ñó÷àñíî¿ Îëåêñàíäð³âêè. Ó òîé ÷àñ òåðèòîð³ÿ
ñåëà Íîâà Îñîòà äîõîäèëà äî ð³÷êè Òÿñìèí.
Öåíòðîì ìàºòêó áóëî ñåëî Ãîëîâê³âêà.
Ó Ãîëîâê³âö³ áóëà êàï³òàëüíî â³äðåìîíòîâàíà
öåðêâà ²îàííà Áîãîñëîâà, â³äêðèòî ë³êàðíþ.
Ó 1855 ðîö³ çà êîøòè Ôóíäóêë³ÿ ó ñåë³ ßí³âêà ïîáóäîâàíî ãàðíó äåðåâ’ÿíó öåðêâó
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, ùî ïðèêðàøàº ñåëî é
äî öèõ ï³ð.
Çáåðåãëèñü äîêóìåíòè ïðî òå, ùî ². ². Ôóíäóêë³é ó 1854 ðîö³ ïîäàðóâàâ ñâÿùåíèêó
ç ñåëà Íîâà Îñîòà Ïèëèïó Òàðíàâè÷ó çåìëþ
äëÿ ãîðîäó ³ áóäèíêó. Ó ñåðåäèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ ²âàí ²âàíîâè÷ ïîáóäóâàâ öóêðîâèé çàâîä ó
Ñòàð³é Îñîò³. Ïåðøó ïðîäóêö³þ – 2812 ïóä³â
öóêðó – çàâîä âèäàâ ó 1869 ðîö³.
Ï³äòâåðäæóº ïåðåáóâàííÿ Ôóíäóêë³ÿ íà òåðèòîð³¿ ×èãèðèíñüêîãî ïîâ³òó ³ éîãî «Îáîçðåíèå ìîãèë, âàëîâ è ãîðîäèù Êèåâñêîé ãóáåðíèè». Âîíî ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç ÷óäîâîãî îïèñó
àðõåîëîã³÷íèõ çíàõ³äîê â Îëåêñàíäð³âö³, Á³ðêàõ, Îñîò³, Êðèìêàõ, Ñòðèì³âö³ òà ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ êðàþ. Ç êíèãè ìîæíà äîâ³äàòèñü ïðî çíàõ³äêè ðèìñüêî¿ ìîíåòè ç çîáðàæåííÿì Ôàâñò³íè – äðóæèíè ³ìïåðàòîðà
До цілющих джерел рідної землі

Ìàðêà Àâðåë³ÿ – ó Êðèìêàõ, ì³äíîãî áîâäóð÷èêà ³ç çîëîòèìè
î÷èìà, çîëîòèõ ïåðñí³â – â Îñîò³.
Éîãî ä³ÿëüí³ñòü ïàì’ÿòàþòü íà Îëåêñàíäð³âùèí³. Ì³ñöåâà çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ íîñèòü éîãî ³ì’ÿ. Íà áóäèíêó çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó â³äêðèòî ìåìîð³àëüíó äîøêó íà çãàäêó ïðî
². ². Ôóíäóêë³ÿ.

ВИСНОВКИ
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Îëåêñàíäð³âùèíè ³ñíóâàëî äâà âåëèêèõ ì³ñòà – Ôåäâàð òà ªëèçàâåòãðàäêà. Òåðèòîð³ÿ Îëåêñàíäð³âùèíè ê³íöÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ âõîäèëà äî
Îëåêñàíäð³éñüêîãî òà ×èãèðèíñüêîãî ïîâ³ò³â. Õàðàêòåðíèì äëÿ
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó áóâ ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñò³ òà
óòâîðåííÿ àðò³ëåé ó ãîñïîäàðñòâàõ íàøîãî ðàéîíó. Öåé ïåð³îä
³ñòîð³¿ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ³ç ä³ÿëüí³ñòþ Ì³õàëà Ãðàáîâñüêîãî, Ïàíòåëåéìîíà Êóë³øà, ²âàíà Ôóíäóêë³ÿ.
Âåëèêèé âíåñîê â ³ñòîð³þ íàøîãî êðàþ, â³ò÷èçíÿíî¿ àâ³àö³¿
çðîáèâ íàø çåìëÿê Ëåâêî Ìàö³ºâè÷.
Перевір себе:
1. Доведи, що Олександрівщина на кінець ХІХ століття була промисловим центром.
2. Користуючись картою ХІХ ст., склади оповідання «Мандруючи вулицями старої Олександрівки».
3. Проведи заочну екскурсію до кімнати-музею Левка Мацієвича.
4. Як пов’язана літературна спадщина Міхала Грабовського з нашим
краєм?
5. Що зробив Іван Фундуклій для розвитку економіки, культури, церкви,
освіти нашого регіону?

ДОКУМЕНТИ:
Документ No 1
Газета «Киевлянин», липень 1877 року
«Управління Фастівської залізниці доводить до загальної уваги, що
з дозволу пана міністра шляхів сполучення 23 сього листопада 1876
року відкривається постійний рух поштово-пасажирських поїздів No 1,
No 2 між станціями Фастів і Знам’янка. Рух товарно-пасажирських поїздів по головній лінії і товарних взагалі має бути відкрито після приДо цілющих джерел рідної землі
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пинення руху військ і після відновлення товарного руху на сусідніх дорогах».
Документ No 2
Оригінальний документ
Дозвіл Міністерства внутрішніх справ Росії про присвоєння аеросекції Харківського технологічного інституту імені капітана Мацієвича.
1912 рік. ДА Харківської області.

(Матеріали Олександрівського
краєзнавчого музею)
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Документ No 3
Оригінальний документ
Атестат, виданий у 1906 році мешканцю Олександрівки Петру Підгірному конторою маєтків баронеси В. Г. Врангель, внучатої племінниці І. І. Фундуклія.

(З приватної колекції В. Г. Кірмана)

Основні події в історії Олександрівщини:
1.
2.
3.
4.

1825–1850 рр. – у містечку Олександрівка жив Міхал Грабовський.
1857 рік – с. Ставидла стало містечком.
1861 рік – скасовані військові поселення.
1861 рік – сталися заворушення селян Китайгорода і Северинівки,
незадоволених результатами ліквідації кріпацтва.
5. 1877 рік – народився Левко Мацієвич.
6. 1879 рік – засноване Бовтиське сільське однокласне училище.
7. 1894 рік – М. В. Левитський організував у Федварі першу в Росії землеробську артіль.

До цілющих джерел рідної землі
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II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
§ 8. За крок до незвіданого майбуття.
Наш край на початку ХХ ст.

Згадай:
1. Які зміни відбулися в економіці України на початку ХХ ст.?
2. Що ти знаєш про створення українських політичних партій на початку ХХ ст.?
3. Які події відбувалися в Україні в роки Російської революції 1905–
1907 років?
4. Як розвивалися література, освіта, музика, театр в Україні на початку ХХ ст.?
5. Які зміни були у землекористуванні за реформи Петра Столипіна?
6. Охарактеризуй події Першої світової війни для України.

ВСТУП
Ïðîìèñëîâå ï³äíåñåííÿ 60–90-õ ðîê³â çàâåðøèëîñü íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. Åêîíîì³êà Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ïåðåæèâàëà âåëèêó
êðèçó, ÿêà ³ñòîòíî âïëèíóëà íå ò³ëüêè íà ãîñïîäàðñüêå, àëå é
íà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ Óêðà¿íè.
Ïî÷àòîê ÕÕ ñòîë³òòÿ îçíàìåíóâàâñÿ ïîäàëüøîþ ïîë³òèçàö³ºþ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ, êîëè ç’ÿâëÿëèñü çàãàëüíîðîñ³éñüê³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿.
Íåìèíó÷îþ áóëà ðåâîëþö³ÿ 1905–1907 ðîê³â, ÿêà âèìàãàëà
ðåôîðìóâàííÿ æèòòÿ ëþäåé. Àãðàðíà ðåôîðìà Ïåòðà Ñòîëèï³íà çä³éñíþâàëà êóðñ íà îáìåæåííÿ àáî ë³êâ³äàö³þ íåçàäîâãî äî
òîãî äîçâîëåíèõ ñâîáîä.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НАШОГО КРАЮ
НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
Ó 1900 ðîö³ âèéøëà êíèãà «Ñïèñîê íàñåëåííûõ ìåñò Êèåâñêîé ãóáåðíèè», â ÿê³é äåòàëüíî îïèñóºòüñÿ, ÿêîþ áóëà Îëåêñàíäð³âêà íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
«Ì³ñòå÷êî Îëåêñàíäð³âêà (âëàñíèöüêå). Äâîð³â – 595, æèòåë³â îáîõ ñòàòåé 5337 îñ³á, ÷îëîâ³ê³â – 2666, æ³íîê – 2671. Îñíî86
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âíå çàíÿòòÿ æèòåë³â – çåìëåðîáñòâî, äåÿê³ ñåëÿíè âèðóøàþòü
íà çàðîá³òêè.
Ó ì³ñòå÷êó Îëåêñàíäð³âêà ÷èñëèòüñÿ çåìë³ 2124 äåñÿòèíè,
â öåðêîâí³é – 30 äåñÿòèí, ³íøèõ ñòàí³â – 840 äåñÿòèí.
Ñåëî íàëåæèòü Ì³õàëó Àíòîí³éîâè÷ó Ãðàáîâñüêîìó, Ìàêñèìåíó Êñàâåðîâó Êðàñíîñåëüñüêîìó, Ïåòðó Ðîìóàëüäó òà ²âàíîâ³
²âàíîâè÷ó Áðåíäëåþ, ªôðîñèí³¿ Àíäð³¿âí³ Áºëÿºâ³é, Ãðèãîð³þ
Ëóê’ÿíîâè÷ó ×åðíåëåâñüêîìó.
Ó ì³ñòå÷êó º îäíà ïðàâîñëàâíà öåðêâà, äâ³ ñèíàãîãè, îäíà
öåðêîâíîïàðàô³ÿëüíà øêîëà, îäíà ë³êàðíÿ, äâîº ë³êàð³â, îäèí
ôåëüäøåð, îäíà áàáêà-ïîâèòóõà, äâ³ àïòåêè, îäèí öóêðîâèé çàâîä, ùî íàëåæèòü Îëåêñàíäð³âñüêî-Êàòåðèíèíñüêîìó òîâàðèñòâó (íà çàâîä³ ïðàöþº 240 ðîá³òíèê³â). Äèðåêòîð – ãîëîâíèé
³íæåíåð Ëþäâèã Îëåêñàíäðîâè÷ Âîëîùàí. Ïèâîâàðíèé çàâîä,
ùî íàëåæèòü ì³ùàíèíîâ³ Êîñòÿíòèíó ²âàíîâè÷ó Ìàõà÷åêó
(10 ðîá³òíèê³â), ìåäîâàðíèé çàâîä ì³ùàíèíà Ëåéçîðà Õàñèêà
(2 ðîá³òíèêè), öåãåëüíèé çàâîä Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à Òîëë³
(15 ðîá³òíèê³â), êåðóº çàâîäîì Ëþäâ³ã Îëåêñàíäðîâè÷ Âîëîùàí,
8 â³òðÿíèõ ìëèí³â, çàâîä øèïó÷èõ âîä Àâðóìà Òàðòàêîâñüêîãî
(2 ðîá³òíèêè), 1 êóïåöüêèé, 6 çà¿æäæèõ äâîð³â, 2 êàçåíí³ âèíí³ ëàâêè. Áàçàðè ùî÷åòâåðãà».
Öåíòðàëüíà âóëèöÿ áóëà ïîâí³ñòþ ó íåïðèäàòíîìó ñòàí³,
ÿêèé çàâàæàâ ïåðåñóâàòèñü ï³øèì òà ê³ííèì.
Ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî çàâäÿêè ïðàöåëþáíîñò³ íàñåëåííÿ ðîçâèâàëîñÿ ³íòåíñèâíî, çá³ëüøóâàëèñÿ ïëîù³ çåðíîâèõ êóëüòóð òà çàñ³ÿíèõ öóêðîâèìè áóðÿêàìè. Ìàéæå ó êîæíîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³
áóëî ïî äåê³ëüêà â³òðÿê³â, îë³éíèöÿ. Ó ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ
çàéìàëèñÿ áäæîëÿðñòâîì, ðåì³ñíèöòâîì, áóëè ìàñëîðîáí³, êóçí³,
ïðàöþâàëè ïèâîâàðí³ òà âèíîêóðí³. Ó îêðåìèõ ãîñïîäàðñòâàõ ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòèñü ìàøèíè. Ó 1907 ðîö³ ó ñ. Êðàñíîñ³ëêà âèíèêëî òîâàðèñòâî ñïîæèâà÷³â, ÿêå òîðãóâàëî ïðîìèñëîâèìè òîâàðàìè ³ îá’ºäíóâàëî çàìîæíèõ ñåëÿí. Çíà÷íà ÷àñòèíà ñåëÿí æèëà çà
ìåæåþ á³äíîñò³. Óìîâè ïðàö³ íà öóêðîâîìó çàâîä³ áóëè âàæêèìè.
Ìàë³ çàðîá³òí³ ïëàòè, íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü.

ПЕРШІ ВИСТУПИ ПРОТИ ПАНСЬКОГО ГНІТУ
Ó Êè¿âñüê³é ãóáåðí³¿ åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê íå ñóïðîâîäæóâàâñÿ ïîêðàùåííÿì æèòòÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ. Ìàëîçåìåëëÿ ³ áåççåìåëëÿ, íåîáõ³äí³ñòü ïðàöþâàòè íà êàДо цілющих джерел рідної землі
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Ïðàö³âíèêè öóêðîçàâîäó â Îëåêñàíäð³âö³. 1910 ð³ê.
(Ôîòî ç äåðæàâíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó)

Æèòåëü
ñ. Êðàñíîñ³ëêà
Ã. Ã. Êðàâ÷åíêî –
ó÷àñíèê Ïåðøî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè
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áàëüíèõ óìîâàõ íà ïîì³ùèê³â çáóðþâàëè ïðîòè âëàäè ñåëÿíñòâî. Ïðàãíåííÿ ï³äâèùåííÿ
çàðïëàòè, íåäîñêîíàë³ñòü ôàáðè÷íî-çàâîäñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêå á çàõèùàëî ðîá³òíèêà,
âèêëèêàëè ãîñòðå íåçàäîâîëåííÿ ó áàãàòüîõ
ðåã³îíàõ.
Âàæêèé ñòàí æèòòÿ áóâ íà Îëåêñàíäð³âùèí³. Ìàëà áóëà ïëàòà çà ðîáîòó, âèìîãè çá³ëüøóâàëèñü, à ïîîäèíîê³ âèñòóïè ïî ñåëàõ ïðîñòî ïðèäóøóâàëèñü, âàòàæê³â çààðåøòîâóâàëè æàíäàðìè.
Òàê, 27 ñ³÷íÿ 1903 ðîêó íà öóêðîâîìó çàâîä³ Îëåêñàíäð³âêè â³äáóâñÿ ñòðàéê.
Ðîá³òíèêè òðèìàëèñü äðóæíî òà åíåðã³éíî,
äèêòóþ÷è ñâî¿ âèìîãè, ñåðåä ÿêèõ áóëà âèìîãà 8-ãîäèííîãî ðîáî÷îãî äíÿ. Öåé âèñòóï áóëî
ïðèäóøåíî, à 170 ðîá³òíèê³â çààðåøòîâàíî.
Ó 1906 ðîö³ â ñ. Êðàñíîñ³ëêà áóâ áóíò ñåëÿí, ó÷àñíèê³â ÿêîãî áóëî çàñóäæåíî.
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ВІДГОМІН РЕВОЛЮЦІЇ 1905–1907 РОКІВ
НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ
Ó ïåð³îä áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿ íà òåðèòîð³¿ íàøîãî êðàþ â³äáóëèñÿ ñòðàéêè ðîá³òíèê³â òà ñåëÿíñüê³ çàêîëîòè.
Ó ëèïí³ 1905 ðîêó ó ñ. Áîâòèøêà ñåëÿíè íà ÷îë³ ç Ô. Òåðíîâèì, Ñ. Êîñòåíêîì, Ñ. Íå÷èòàéëîì â³äìîâèëèñÿ ïðàöþâàòè íà
ïàíñüê³é åêîíîì³¿, âèìàãàþ÷è ï³äâèùåííÿ ïëàòí³. Ñòðàéê òðèâàâ ïîíàä ì³ñÿöü. Äëÿ ïðèäóøåííÿ âèñòóïó ñåëÿí ïðèáóâ çàã³í
îçáðîºíèõ êîçàê³â ç ïðèñòàâîì. Óñå íàñåëåííÿ ç³ãíàëè äî óïðàâè. Îðãàí³çàòîð³â çàâîðóøåííÿ çàñóäèëè òà â³äïðàâèëè äî Ñèá³ðó. Ðåøòó ñåëÿí â³äøìàãàëè ð³çêàìè òà ïðèìóñèëè ïðàöþâàòè íà ïàíñüê³é çåìë³.
Ó 1905 ðîö³ íà öóêðîâîìó çàâîä³ ñåëà Ñòàðà Îñîòà ñòðàéêóâàëè ðîá³òíèêè. Âîíè âèìàãàëè ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè ³ ñêîðî÷åííÿ ðîáî÷îãî äíÿ, à â 1906 ðîö³ â ñåë³ ñòàâñÿ ñåëÿíñüêèé
âèñòóï. Ñåëÿíè âèìàãàëè, ùîá ¿ì äîçâîëèëè æàòè çà øîñòèé,
à íå çà äâàíàäöÿòèé ñí³ï.
Òîãî æ ðîêó â³äáóëîñÿ äâà âèñòóïè ñåëÿí, ÿê³ âèìàãàëè ñïðàâåäëèâîñò³ òà ÷åñíîãî ïåðåðîçïîä³ëó îáùèííèõ çåìåëü ³ êîíô³ñêàö³¿ ïîì³ùèöüêèõ çåìåëü.
Ó ñ. Êðèìêè ó 1905 ðîö³ ñåëÿíè â³äìîâèëèñÿ ïðàöþâàòè
íà ïàíñüê³é åêîíîì³¿. Îðãàí³çàòîðàìè ïðîòåñòó áóëè ì³ñöåâ³
æèòåë³ Ï. Ïåðåñóíüêî òà À. Âàðèâîäà. Êåðóþ÷èé åêîíîì³ºþ
Î. Áåì âèêëèêàâ êîçàê³â, ïðè¿õàâ ïðèñòàâ ç Êàì’ÿíêè. Ç³áðàëè æèòåë³â ñåëà, ³ ïðèñòàâ çàïðîïîíóâàâ ñåëÿíàì âèéòè íà
ðîáîòó, à ïàíîâ³ – ï³äâèùèòè îïëàòó ¿õ ïðàö³. Òîãî æ ðîêó
ï³äïàëþâàëè òðè÷³ ïàíñüêèé ë³ñ. Îäíèì ³ç ó÷àñíèê³â ï³äïàë³â
áóâ Ìèíà Êèðèëþê.
Ó öåé ïåð³îä ó ñ. Ñòàâèäëà ñåëÿíè ïîâñòàëè ïðîòè ïîì³ùèê³â. Âàòàæê³â áóëî çààðåøòîâàíî ³ âèñëàíî íà Ï³âí³÷.
Ó ïåð³îä Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 1914–1918 ðîê³â æèòåë³ ðàéîíó áðàëè ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ, âèñòóïàþ÷è ó ñêëàä³ ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿.

ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ «ПРОСВІТ»
ТА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ
Ó 1905 ðîö³ â ªëèçàâåòãðàäö³ âèíèêëà ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà
ãðóïà, ÷ëåí³â ÿêî¿ ó 1906 ðîö³ áóëî çààðåøòîâàíî.
Ó 1911 ðîö³ â ñåë³ ªëèçàâåòãðàäêà ç’ÿâèâñÿ ôåëüäøåð Þð³é
До цілющих джерел рідної землі
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Äìèòðîâè÷ Ìåëüíèê, ÿêèé íàëåæàâ äî ïàðò³¿ ñîö³àë³ñò³â-ðåâîëþö³îíåð³â.
Ï³ñëÿ Ëþòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ 1917 ð. â Îëåêñàíäð³âö³ ïî÷èíàº àêòèâíî ä³ÿòè òîâàðèñòâî «Ïðîñâ³òà», ùî îðãàí³çîâóâàëî ëåêö³¿, êîíöåðòè, âèñòàâè. Íà Îëåêñàíäð³âùèí³ ç’ÿâèëèñü
îñåðåäêè Óêðà¿íñüêî¿ ñåëÿíñüêî¿ ñï³ëêè òà Óêðà¿íñüêî¿ â÷èòåëüñüêî¿ ñï³ëêè.
Ó ñåë³ Ìèõàéë³âêà ïî÷àëàñü îðãàí³çàö³ÿ íîâîãî ãóðòêà ñàìîñò³éíèê³â. Òàêîæ ó Ìèõàéë³âö³ áóëî îðãàí³çîâàíî «Ïðîñâ³òó»,
à ïðè í³é óòâîðåíî âåëèêó á³áë³îòåêó òà êíèãàðíþ. Äî «Ïðîñâ³òè» ïðèëó÷èëèñÿ îðãàí³çàòîðè ïàðò³¿ ñàìîñò³éíèê³â ó Ìèõàéë³âö³ – Âàðâàðà Ãðèãîð³âíà Êîëþê òà Àíäð³é ²âàíîâè÷ Êîò³â,
ÿêèé ïîâåðíóâñÿ ç Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. ²äåÿ «Ñàìîñò³éíî¿
Óêðà¿íè» çðîñòàëà ³ ì³öí³ëà. Îáãîâîðþâàëèñÿ ðîçïîðÿäæåííÿ
Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè. Ó êâ³òí³ 1917 ðîêó ó ñ. Ìèõàéë³âêà óðî÷èñòî â³äêðèòî òåàòð, ÿêèé ñòàâ êóëüòóðíèì öåíòðîì ñåëà. Ó ñåëàõ Îëåêñàíäð³âùèíè ç’ÿâëÿëèñÿ ³ ïðåäñòàâíèêè á³ëüøîâèöüêî¿ ïàðò³¿, àëå ³äåÿ ñàìîñò³éíèöòâà áóëà íàñò³ëüêè ñèëüíîþ, ùî
á³ëüøîâèöüê³ ³äå¿ ì³ñöåâå íàñåëåííÿ ìàëî ïîä³ëÿëî.

РОЗВИТОК ОСВІТИ, МЕДИЦИНИ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
Àðõ³âí³ ìàòåð³àëè ïîâ³äîìëÿþòü ïðî òå, ùî 27 æîâòíÿ 1860
ðîêó â ì³ñòå÷êó Îëåêñàíäð³âêà â ñåëÿíñüê³é õàò³ â³äêðèòî
øêîëó, ï³ä ÿêó áóëî â³äâåäåíî ëèøå îäíó ê³ìíàòó. Íàâ÷àëîñÿ â ö³é øêîë³ 19 ä³òåé. Äÿ÷îê ³ ì³ñöåâèé ïîíîìàð ï³ä íàãëÿäîì ñâÿùåíèêà ó÷èëè øêîëÿð³â ñëîâ’ÿíñüêî¿ òà öèâ³ëüíî¿ àçáóêè, ìîëèòîâ, àðèôìåòèêè. Çà ÷àñ, ùî ìèíóâ ç äíÿ â³äêðèòòÿ ïåðøî¿ øêîëè, äî 1900 ðîêó íàë³÷óâàëîñÿ â ðàéîí³ âæå
17 öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíèõ øê³ë, 6 øê³ë ãðàìîòè ³ 2 ì³í³ñòåðñüê³. Ïðàêòè÷íî êîæíå ñåëî ìàëî ñâîþ øêîëó. Â Áîâòèøö³, íàïðèêëàä, ä³ÿëà äâîêëàñíà, â Ñòàâèäëàõ – îäíîêëàñíà.
Â óñ³õ øêîëàõ íàâ÷àëîñÿ äî 1000 ä³òåé. Íàâ÷àííÿ âåëè
28 ó÷èòåë³â, ç íèõ 6 äÿê³â. Ç 25 øê³ë, ùî ôóíêö³îíóâàëè äî
1900 ðîêó, 23 øêîëè çíàõîäèëèñÿ â ðîçïîðÿäæåíí³ öåðêâè.
Â êîæí³é øêîë³ Çàêîí Áîæèé áóâ îñíîâíèì ïðåäìåòîì, â³â
éîãî, ÿê ïðàâèëî, ì³ñöåâèé ñâÿùåíèê. Ñåðåäí³õ øê³ë çîâñ³ì
íå áóëî. Ëèøå â 1912 ðîö³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ áóä³âíèöòâî çåìñüêèõ äâî- òà îäíîêëàñíèõ øê³ë â ñåëàõ ²âàíãîðîä, Ñòàðà Îñîòà, Ñîñí³âêà òà ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ.
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Ñâ³äîöòâî ïðî çàê³í÷åííÿ Áîâòèñüêîãî äâîêëàñíîãî ó÷èëèùà, âèäàíå
â 1913 ðîö³ ñåëÿíèíîâ³ ñ. Ãîëèêîâå ß. Ñ. Ôóíäîâíîìó

Âèíÿòîê ñòàíîâèòü Öâ³òíå, äå çåìñüêà øêîëà â³äêðèëàñÿ â
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ëîñÿ â íàøîìó êðà¿ 9 çåìñüêèõ øê³ë. Íàâ÷àííÿ â öèõ øêîëàõ òðèâàëî 3–5 ðîê³â. Ó÷í³ íàâ÷àëèñÿ ãðàìîò³, àðèôìåòèö³,
³ñòîð³¿, Çàêîíó Áîæîìó, êàë³ãðàô³¿ ïèñüìà. Îäíàê çíàíü áóëî
òàê ìàëî, ùî ïðîäîâæóâàòè íàâ÷àííÿ â ã³ìíàç³¿ áóëî íåìîæëèâî. Ç 41808 ÷îëîâ³ê, ùî ïðîæèâàëè ó íàøîìó ðåã³îí³, ñåðåäíþ îñâ³òó äî ðåâîëþö³¿ 1917 ðîêó çäîáóëî 120 – öå ñâÿùåíèêè, ïèñàð³, ó÷èòåë³, ôåëüäøåðè. Ç âèùîþ îñâ³òîþ áóëî ò³ëüêè
11 ÷îëîâ³ê. Óñüîãî â øêîëàõ ïðàöþâàëî 42 â÷èòåë³. Íà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ ì³ñòå÷êî Îëåêñàíäð³âêà çà ê³ëüê³ñòþ æèòåë³â
ïîñòóïàëîñÿ äåÿêèì ñåëàì ðàéîíó, â Áîâòèøö³ ¿õ áóëî âäâ³÷³ á³ëüøå. À òîìó íà 1900 ð³ê â Îëåêñàíäð³âö³ áóëà ò³ëüêè îäíà öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíà øêîëà íà 100 ó÷í³â òà äâà â÷èòåë³.
Ó Áîâòèøö³ áóëî äâ³ øêîëè – äâîêëàñíà ì³í³ñòåðñüêà òà öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíà. Â îáîõ øêîëàõ ñåëà íàâ÷àëîñÿ 150 ä³òåé.
Ó ì³í³ñòåðñüê³é øêîë³ âèâ÷àëè Çàêîí Áîæèé, ðîñ³éñüêó ìîâó,
àðèôìåòèêó, ãåîìåòð³þ, ðîñ³éñüêó ³ñòîð³þ, ãåîãðàô³þ, ïðèðîäîçíàâñòâî, êðåñëåííÿ, ÷èñòîïèñàííÿ, ñï³âè. Ó 10 íàñåëåíèõ
ïóíêòàõ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ âîëîñò³ â 1900 ðîö³ áóëî 8 øê³ë,
Òðèë³ñüêî¿ – 10, Öâ³òíåíñüêî¿ – 5 øê³ë. Â Îëåêñàíäð³âö³ ïëàíóâàëîñÿ â³äêðèòè â 1912 ðîö³ 4-êëàñíå ó÷èëèùå. 21 ëèñòîïàäà
1915 ðîêó îëåêñàíäð³âñüêà ãðîìàäà íà ñâî¿é ñõîäö³ âèð³øèëà
ìàòè â ñåáå âèùå ïî÷àòêîâå ó÷èëèùå. Öàðñüêèé óðÿä ãðîøåé
íå âèä³ëèâ, ïðèì³ùåííÿ íå áóëî ñïîðóäæåíî, à òîìó âèð³øèëè òàê: áóäèíîê ï³ä ó÷èëèùå íàéíÿòè, à ãðîø³ ç³áðàòè ç æèòåë³â ì³ñòå÷êà. Âñ³ øêîëè äî 1917 ðîêó óòðèìóâàëèñü â îñíîâíîìó íà ïîæåðòâóâàííÿ ãðîìàäÿí. Êàçíà ñïðîìîãëàñÿ âèä³ëÿòè äëÿ øê³ë ùîð³÷íî 30 êàðáîâàíö³â.
Ó 1900 ðîö³ â Îëåêñàíäð³âö³ ä³ÿëà ë³êàðíÿ, äå áóëî äâà ë³êàð³ òà ôåëüäøåð, ó Ñòàâèäëàõ òà Ñòàð³é Îñîò³. Ôåëüäøåðè ïðèéìàëè õâîðèõ ó Äðóãèõ Á³ðêàõ, Òðèë³ñàõ, Öâ³òíîìó, à ïîâèòóõè íàäàâàëè äîïîìîãó â Îëåêñàíäð³âö³, Äðóãèõ Á³ðêàõ, ²âàíãîðîä³. Îêðåì³ ë³êàðí³ óòðèìóâàëèñü çà êîøòè çåìñòâà.

ВИСНОВКИ
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ â íàø³é ì³ñöåâîñò³ â³äáóâàëèñÿ ïðîöåñè, õàðàêòåðí³ äëÿ âñ³º¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Çåìëÿ íàëåæàëà ïîì³ùèêàì, à ïðîìèñëîâ³ñòü áóëà çäåá³ëüøîãî êóñòàðíîþ, äå
ïðàöþâàëà íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ðîá³òíèê³â. Óìîâè æèòòÿ òà ðîáîòè íà çàâîäàõ áóëè âàæêèìè, ìàë³ çàðîá³òêè áóëè òàêîæ íà
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ïàíñüê³é çåìë³, ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ ïåðøèõ ìàñîâèõ âèñòóï³â
ñåëÿí òà ðîá³òíèê³â. Íà òåðèòîð³¿ êðàþ ïî÷àëè âèíèêàòè ïåðø³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ òà îðãàí³çàö³¿ «Ïðîñâ³òè», ÿê³ îá³öÿëè íàñåëåííþ â³ëüíå ìàéáóòòÿ òà ÷àñòêîâî çàäîâîëüíÿëè ïîòðåáè ó
êóëüòóðíîìó ðîçâèòêó. Ðîçâèâàºòüñÿ ìåðåæà øê³ë, ÿê³ ä³ÿëè
ÿê ó ñàì³é Îëåêñàíäð³âö³, òàê ³ ó ñåëàõ.
Перевір себе:
1. Охарактеризуй розвиток промисловості на Олександрівщині на початку ХХ ст.
2. Як жителі нашого краю брали участь у Першій світовій війні?
3. Де були центри виступів робітників проти панського гніту?
4. Які політичні партії та організації виникли у нашому краї на початку
ХХ ст.?
5. Які осередки культурного розвитку були в цей період на Олександрівщині?
6. Що являла собою освіта, медицина на початку ХХ століття у нашому
регіоні?

ДОКУМЕНТИ:
Документ No 1
Матеріали Олександрівського краєзнавчого музею
«27 січня 1903 року вийшов «Киевский социал-демократический
листок» No 7, в якому згадується страйк на цукровому заводі м. Олександрівка. Страйк відбувся наприкінці грудня 1902 року, в ньому брало
участь близько 500 робітників. «Робітники трималися дружно й енергійно, підтримували свої вимоги, серед яких була вимога 8-годинного робочого дня. Першого січня поліцейські жандармські власті заарештували 170 робітників».
(Газета «Іскра». – No 35. – 1903 рік)
Документ No 2
Матеріали Олександрівського краєзнавчого музею
«Наша поштова контора розташована поблизу містечка на відстані однієї версти. Контора складається з однієї кімнати, дві третини якої
окремо для потреб контори, а решта кімнати відведена для відвідувачів. Через надзвичайну тісноту приміщення відвідувачам доводиться
тулитися або ж у коридорі, або ж на ґанку.
До цілющих джерел рідної землі
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А потім життя наших поштових чиновників дуже жалюгідне... Працюють без перепочинку наші чиновники з 8-9 ранку до 7-8 годин вечора.
Коли ж настане час, коли і чиновники-трудівники могли б скористатися
бодай святковим перепочинком».
(Єлизаветградська газета «Голос юга», 1905 рік)
Документ No 3
Матеріали Олександрівського краєзнавчого музею
Ухвала Олександрівського сільського сходу від 21 листопада 1912
року.
Ухвалили: виявити своє бажання мати в містечку Олександрівка початкове училище й зобов’язуємося надалі до спорудження будинку для
училища та квартири інспекторові училища брати на себе 2/3 витрати
щодо найму приміщення для вищого початкового училища».
(Державний архів Кіровоградської області. –
Ф. 516. – Оп. 1. – Арк. 16)

Основні події в історії Олександрівщини:
1. 27 січня 1903 року – страйк робітників на Олександрівському цукрозаводі.
2. 1905 рік – в Єлизаветградці виникла соціал-демократична група.
3. 1905–1907 роки – у краї відбулися страйки робітників та селян
періоду першої російської революції.
4. 1914–1918 роки – жителі Олександрівщини були учасниками Першої
світової війни.
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II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
§ 9. На порозі великих змін.
Наш край у 1917–1939 роках

Згадай:
1. Які наслідки більшовицької революції 1917 року в Україні?
2. Поясни значення законодавчих актів Української Центральної
Ради.
3. Хто з уродженців Кіровоградщини був учасником УЦР?
4. Чому українські солдати воювали в період Першої світової війни на
стороні Антанти та Троїстого союзу?
5. Назви центри діяльності повстанських армій під командуванням
Н. Махна та М. Григор’єва в Україні.
6. Як можна охарактеризувати процес встановлення радянської влади
в Україні?
7. Які особливості процесу колективізаціі в Україні?
8. Назви причини голодомору в Україні 1922-1923 та 1932-1933 років.

ВСТУП
Ãîëîâíèìè îñîáëèâîñòÿìè öüîãî ³ñòîðè÷íîãî åòàïó áóëè
áóðõëèâ³ ïîä³¿, ùî ïîçíà÷èëèñü íà áîðîòüá³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó çà çáåðåæåííÿ ñâîº¿ íàö³¿, çà ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ ñîáîðíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè. Çà öåé ïåð³îä óêðà¿íñüêèé íàðîä, ïðîéøîâøè ÷åðåç âèïðîáóâàííÿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ï³äíÿâñÿ íà
ðåâîëþö³þ, ïåðåí³ñ æàõè ãîëîäîìîð³â, íàñèëüíèöüêó êîëåêòèâ³çàö³þ, ìàñîâèé òåðîð.

ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ
Ï³ñëÿ á³ëüøîâèöüêî¿ ðåâîëþö³¿ â Ðîñ³¿ ó ëèñòîïàä³ 1917 ðîêó, âèíèêíåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè
ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ âåëè áîðîòüáó çà âïëèâ íà ì³ñöåâå íàñåëåííÿ,
äëÿ ï³äòðèìêè éîãî â ïîäàëüø³é áîðîòüá³.
Ó 1917 ðîö³ â Îëåêñàíäð³âö³ ïðîâîäèëàñÿ ïîñèëåíà àã³òàö³ÿ
á³ëüøîâèê³â ñåðåä ì³ñöåâèõ ðàä ðîá³òíè÷èõ ³ ñîëäàòñüêèõ äåДо цілющих джерел рідної землі
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ïóòàò³â. Â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ïîâ³ò³ ïîøèðþºòüñÿ á³ëüøîâèöüêèé ðóõ, ùî ïðîíèêàâ ÷åðåç ñîëäàò³â, ÿêèì ïîòð³áíà áóëà øèðîêà ïðîïàãàíäà ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íñüêî¿ ðåñïóáë³êè òà Óñòàíîâ÷èõ çáîð³â.
Ó òðàâí³ 1917 ðîêó â ªëèçàâåòãðàäö³ îáðàíî ðàäó ðîá³òíè÷èõ ³ ñîëäàòñüêèõ äåïóòàò³â íà ÷îë³ ç êðèâîð³çüêèì ðîá³òíèêîì
Ò. Î. Êîë³ñíèêîì, ÿêà âèìàãàëà ïåðåäàòè ïðèâàòí³ çåìë³ ó ðîçïîðÿäæåííÿ çåìåëüíîãî êîì³òåòó.
Ñòàí æèòòÿ ëþäåé áóâ äóæå âàæêèì. Íà öóêðîâèõ çàâîäàõ Îëåêñàíäð³âêè, Ñòàðî¿ Îñîòè, â ñ³ëüñüêèõ åêîíîì³ÿõ ëþäÿì íå ïëàòèëè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñèòóàö³ÿ áóëà êðèòè÷íîþ.
Ðîá³òíèêè ïîñò³éíî ïîãðîæóâàëè ïîãðàáóâàííÿì çàâîä³â òà
åêîíîì³é.
Ó 1918 ðîö³ â íàøîìó êðà¿ áóëî âñòàíîâëåíî ðàäÿíñüêó âëàäó. Â³äðàçó íà ì³ñöÿõ ïî÷àëè ôîðìóâàòèñÿ íîâ³ á³ëüøîâèöüê³
îðãàíè âëàäè, ÿê³ ç 1919 ðîêó ï³äïîðÿäêîâóâàëèñü Ðàä³ Íàðîäíèõ Êîì³ñàð³â. Îäíî÷àñíî ïî÷àëè ôîðìóâàòèñü ì³ñöåâ³ îðãàíè
âëàäè – ðåâîëþö³éí³ òà â³éñüêîâî-ðåâîëþö³éí³ êîì³òåòè. Ðåâêîì ó 1919–1921 ðîêàõ ä³ÿâ ó Îëåêñàíäð³âö³, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü
òåëåôîíîãðàìà ç Îëåêñàíäð³âêè â ×èãèðèí ðåâêîìó 06.03.1919
ðîêó, à ïî ñåëàõ ñòâîðþâàëèñü êîì³òåòè á³äíîòè, àáî êîìíåçàìè, ùî âèíèêëè â Îëåêñàíäð³âö³, Áîâòèøö³, Êðàñíîñ³ëë³, ªëèçàâåòãðàäö³. Ãîëîâîþ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ì³ñòå÷êîâîãî âèêîíêîìó ñï³ëêè á³äíîòè áóâ Çîíáøòåéí. Òàêîæ ³ñíóâàëè ³ ïðîôñï³ëêîâ³ êîì³òåòè íà çàâîäàõ.
Öèì îðãàíàì ïåðåäàâàëàñü âñÿ ïîâíîòà âëàäè, à êîìíåçàìè
ðîçãëÿäàëèñü ÿê îïîðí³ ïóíêòè á³ëüøîâèê³â íà ñåë³, çíàðÿääÿ
â áîðîòüá³ ç çàìîæíèìè ñåëÿíàìè.
Äëÿ ïðîâåäåííÿ ñâî¿õ çàõîä³â íàñåëåííÿ Îëåêñàíäð³âùèíè
ðîçä³ëÿëîñÿ íà ÷îòèðè êàòåãîð³¿: çàìîæí³ ñåëÿíè, íèæ÷å çàìîæíèõ, ñåðåäíÿêè, íèæ÷å ñåðåäíÿê³â.

БОРОТЬБА ЗА УТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
Ó áåðåçí³ 1918 ðîêó òåðèòîð³þ îêóïóâàëè àâñòðî-í³ìåöüê³
â³éñüêà, áîðîòüáó ç ÿêèìè âåëè ïàðòèçàíñüê³ çàãîíè íà ÷îë³
ç Ò. Î. Êîë³ñíèêîì, Ï. ². Îëèçüêîì òà ². Ê. Òèõîíåíêîì.
Ó 1918 ðîö³ â ªëèçàâåòãðàäö³ áóëî ñòâîðåíî çàã³í ×åðâîíî¿
ãâàðä³¿, ùî íàë³÷óâàâ ïîíàä 100 ÷îëîâ³ê. Çàã³í äàâ á³é àâñòðîí³ìåöüêèì çàãàðáíèêàì. Äëÿ áîðîòüáè ç îêóïàíòàìè â ñåë³
ñòâîðåíî ïàðòèçàíñüêèé çàã³í.
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Ãðîø³ îòàìàíà Íåñòîðà Ìàõíà
(²ç ôîíä³â Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîííîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ)

27 ëèïíÿ 1919 ðîêó ñòàëî â³äîìî, ùî â Ñåíòîâîìó (Ðîäíèê³âö³) çà íàêàçîì Íåñòîðà ²âàíîâè÷à Ìàõíà áóëî âáèòî Ì. Î. Ãðèãîð’ºâà.
Íàâåñí³ 1918 ðîêó ñåëî Ñòàðà Îñîòà îêóïóâàëè àâñòðîí³ìåöüê³ â³éñüêà. Í³ìö³ ãðàáóâàëè íàñåëåííÿ, âèâîçèëè äî Í³ìå÷÷èíè õóäîáó, õë³á, öóêîð. Æèòåë³ Ñòàðî¿ Îñîòè áîðîëèñÿ ç îêóïàíòàìè ó ñêëàä³ ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó
². Ê. Òèõîíåíêà, çàñòóïíèêà îòàìàíà Êîöóðè (Êîöóðà ó
òîé ÷àñ áóâ íà áîö³ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè). Ï³ñëÿ âèõîäó ç ñåëà îêóïàíò³â ó ñåë³ ä³ÿâ ðåâêîì íà ÷îë³ ç Êîöóðîþ. Ó ãðóäí³ 1918 – ñ³÷í³ 1919 ðîêó ñåëî ïåðåáóâàëî ï³ä êîíòðîëåì Äèðåêòîð³¿, ïîêè ï³ñëÿ çàïåêëèõ áî¿â ì³ñöåâîãî ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó âëàäà ïåðåéøëà äî ðåâêîìó, à çãîäîì – äî
âîëîñíîãî êîì³òåòó. Ó ãðóäí³ 1918 ðîêó ÷àñòèíó ðàéîíó çàõîïèëè â³éñüêà êîëèøíüîãî êîìàíäèðà Ì. Î. Ãðèãîð’ºâà òà
Í. ². Ìàõíà.
Ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ó ñåë³ Ï³äë³ñíå ñåëÿíè-á³äíÿêè íà ÷îë³ ç ñåêðåòàðåì âîëîñíîãî çåìâ³ää³ëó Ï. ². Äîâæåíêîì ðîçä³ëèëè çåìëþ çàìîæíèõ ñåëÿí. Ï³ñëÿ ïðèõîäó àâñòðî-í³ìåöüêèõ â³éñüê çàìîæí³
ñåëÿíè ðàçîì ç îêóïàíòàìè â÷èíèëè ñàìîñóä íàä ñåëÿíàìè –
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22 ÷îëîâ³êè áóëî ðîçñòð³ëÿíî, áàãàòüîõ ïîáèòî íàãàÿìè òà øîìïîëàìè. ²ç ñåëÿí Ï³äë³ñíîãî òà íàâêîëèøí³õ ñ³ë áóëî ñòâîðåíî ïàðòèçàíñüêèé çàã³í íà ÷îë³ ç Ï. ². Äîâæåíêîì, ÿêèé â³â
áîðîòüáó ç îêóïàíòàìè äî âèçâîëåííÿ êðàþ ×åðâîíîþ Àðì³ºþ
â ê³íö³ 1919 ðîêó. Æèòåë³ ñåëà Ï³äë³ñíå âøàíóâàëè ïàì’ÿòü
áîðö³â çà âñòàíîâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè òà âñòàíîâèëè ìåìîð³àëüíó äîøêó íà ÷åñòü ãîëîâè âîëâèêîíêîìó êîìóí³ñòà
². Ò. Ñêàðáîâñüêîãî, ÿêèé áóâ çàðóáàíèé ó 1921 ðîö³. Ïàì’ÿòíà
äîøêà âñòàíîâëåíà òàêîæ êîìóí³ñòàì Ä. Ë. Ïàøêîâñüêîìó òà
². Ð. Óìðèõ³íó, áåçïàðò³éíèì Ï. Ã. Òåðîíó òà ². Ä. ²âàíîâó, ðîçñòð³ëÿíèõ äåí³ê³íöÿìè.
Ó 1920 ðîö³ â ñåë³ Íèæ÷³ Âåðåùàêè á³ëüøîâèêè âåëè áîðîòüáó ç çàãîíàìè Õìàðè, Çàë³çíÿêà, Êîöóðè ³ ×ó÷óïàêè.
Ç ñåðïíÿ 1919 äî ñ³÷íÿ 1920 ðîêó òåðèòîð³ÿ ðàéîíó ÷àñòêîâî ïîòðàïèëà ï³ä êîíòðîëü äåí³ê³íö³â, ÿê³ â÷èíèëè â Îëåêñàíäð³âö³ ºâðåéñüê³ ïîãðîìè. Â³äíîâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè çóñòð³ëî îï³ð ÷àñòèíè çàìîæíèõ ñåëÿí.
Ó 1920 ðîö³ â ²âàíãîðîä³ ï³ä êåð³âíèöòâîì ÷ëåíà Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè Î. Ñ. Ä³áðîâè â³äáóâñÿ îêðóæíèé ç’¿çä ñåëÿí, äåëåãàòè
ÿêîãî çàêëèêàëè áîðîòèñÿ çà ñàìîñò³éíó Óêðà¿íó.

ХОЛОДНОЯРСЬКА ПОВСТАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Ó 1918–1922 ðîêàõ ñåëà Îëåêñàíäð³âùèíè ïåðåáóâàëè ï³ä
çíà÷íèì âïëèâîì Õîëîäíîÿðñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ ðåñïóáë³êè.
Õîëîäíîÿðñüêà îðãàí³çàö³ÿ íàë³÷óâàëà äî òèñÿ÷³ ïîâñòàíö³â. Øòàá çíàõîäèâñÿ ó ñ. Ìåëüíèêè ×èãèðèíñüêîãî ðàéîíó,
ó Ìîòðîíåíñüêîìó ìîíàñòèð³, ç ïî÷àòêîì 1922 ðîêó – ó ïàðòèçàíñüêîìó òàáîð³ ïîáëèçó ñ. Æàáîòèí Êàì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³. Òóò ä³ÿëè îòàìàí Ïèëèï Õìàðà, ²âàí
Ãîíòà (Ëþòèé-Ëþòåíêî), Ìåôîä³é Ãîëèê-Çàë³çíÿê, ßê³â Ùåðèöÿ, Âàñèëü Êâàøà, Ëàð³îí Çàâãîðîäí³é (Çàãîðîäí³é), áðàòè
×ó÷óïàêè, ×îðíèé Âîðîí òà ³íø³, ÿê³ òðèìàëè çâ’ÿçîê ç óðÿäîì ÓÍÐ. Ïèëèï Õìàðà íàðîäèâñÿ ó ñ. Öâ³òíå, ìàâ ïå÷àòêó ç
ãåðáîì ÓÍÐ, âèïóñêàâ âëàñí³ ãðîø³. Ó ð³çíèé ÷àñ ó éîãî çàãîí³ áóëî â³ä 600 äî 2000 á³éö³â.
Ïîä³¿, ùî â³äáóâàëèñÿ â öåé ïåð³îä, îïèñàâ ó÷àñíèê ïîâñòàííÿ, óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê Þ. Ãîðë³ñ-Ãîðñüêèé ó êíèç³ «Õîëîäíèé ßð».
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Ãðîø³
õîëîäíîÿðñüêîãî
îòàìàíà
Ïèëèïà Õìàðè

Ó 1923 ðîö³ àêòèâ³çóâàëèñü çàëèøêè õîëîäíîÿðñüêèõ ïîâñòàíö³â, çîêðåìà çàã³í Çàâãîðîäíüîãî, ùî ä³ÿâ ó Ìèõàéë³âö³ òà Ôåäâàð³.
Äëÿ ïîâíîãî çíèùåííÿ ïîâñòàíñüêîãî ðóõó îðãàíè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ñòâîðèëè òð³éêè áîðîòüáè ç áàíäèòèçìîì. Ó ñåëà áóëè
ââåäåí³ â³éñüêîâ³ çàãîíè: ó Öâ³òíå – 18 êàâàëåðèñò³â (êîìàíäèð Ñ³ìîíîâ), ó Ñîñí³âêó – êàâàëåð³éñüêèé çàã³í Äæàâàõîâà ó 22
øàáë³, ó Âèù³ Âåðåùàêè – 22 ï³õîòèíö³
ï³ä êîìàíäóâàííÿì Ãîí÷àðåíêà, ó Áîâòèøêó – ï³õîòíèé çàã³í Ãîëüáåðãà ó 21 øòèê, â
Îëåêñàíäð³âêó – çàã³í «íàäòð³éêè â 15 øòèê³â». Àëå ¿õí³ ä³¿ íå çàâæäè áóëè åôåêòèâíèìè. Â îäíîìó ç ðàïîðò³â Ñ³ìîíîâ ïèñàâ:
«Ñòîþ ç ï³øèì çàãîíîì ó Öâ³òíÿíñüêèõ õóòîðàõ. Ðîçêðèâ çíà÷íó ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³
ìàþòü çâ’ÿçêè ç áàíäîþ».
Îñòàíí³ìè ïðåäñòàâíèêàìè âëàäè Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè áóëè îòàìàíè. Ïðî
íèõ ³ ïðî ïîâñòàëó Óêðà¿íó âëó÷íî âèñëîâèâñÿ Ì. Ìèðîíåíêî: «Ïîâñòàëà Óêðà¿íà íîñ³ÿ
âëàäè â³ëüíî¿, ñàìîäåðæàâíî¿ íàö³¿ çâå îòàìàíîì, ÷àñòî äîäàþ÷è äî öüîãî ñëîâà «áàòüêî»,
«áàòüêè-îòàìàíè».
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ПЕРІОД ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ У НАШОМУ КРАЇ
Ó ðîêè ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè á³ëüø³ñòü ñ³ë ðàéîíó ïåðåõîäèëà ç ðóê ó ðóêè. ×åðåç ñåëî Á³ðêè â 1920 ðîö³ ïðîéøëà 1-øà
Ê³ííà àðì³ÿ Ñ. Áóäüîííîãî.
Ó ãðîìàäÿíñüêó â³éíó ïîë³òêîì³ñàðîì ê³ííîãî êîðïóñó 10-¿
àðì³¿, à çãîäîì óïîâíîâàæåíèì Ðåââ³éñüêðàäè 1-¿ Ê³ííî¿ àðì³¿
áóâ âèõîäåöü ³ç ñåëà Ñòàâèäëà À. Ñ. Êèâãèëî.
Ï³ä ÷àñ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè á³ëÿ ñåëà Áàíäóðîâå ó ë³ñàõ
ïåðåáóâàëè ïîâñòàíñüê³ çàãîíè. Ïðè ïåðåõîä³ 1-¿ Ê³ííî¿ àðì³¿
ç Äîíó íà çàõ³ä, ó ðàéîí³ Òåëèïèíîãî, â òðàâí³ 1920 ðîêó êàâàëåð³ÿ Áóäüîííîãî äîïîìîãëà ðàäÿíñüê³é âëàä³ çíèùèòè âñ³ çàãîíè ïîâñòàíö³â, à â æîâòí³ òàêó ì³ñ³þ âèêîíàëè ïðè ïåðåõîä³
ç çàõîäó â Êðèì.

ПЕРШІ ОБ’ЄДНАННЯ
СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â Óêðà¿í³ áóëî âàæëèâå ïèòàííÿ: çà ÿêèõ óìîâ ñåëÿíè áóäóòü ðîçïîðÿäæàòèñü äîâãîî÷³êóâàíîþ çåìëåþ òà ÿêà áóäå ñòâîðåíà ñèñòåìà îïîäàòêóâàííÿ.
Ó 1917–1920 ðîêàõ â Óêðà¿í³ âèíèêëè ïåðø³ êîëãîñïè, ÿê³
óòâîðèëèñÿ â ðåçóëüòàò³ îá’ºäíàííÿ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ òà
àêòèâíîãî ñïðèÿííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Çàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ
óñóñï³ëüíåííÿ êîëåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñòâ íà Îëåêñàíäð³âùèí³
êîëåêòèâí³ ãîñïîäàðñòâà ïîä³ëÿëèñÿ íà:
òîâàðèñòâà ñï³ëüíîãî îáðîá³òêó çåìë³ (ÒÑÎÇè), ÿê³ ñïåö³àë³çóâàëèñÿ íà ïîñ³âàõ çåðíîâèõ;
àðò³ë³ – â ÿêèõ êîëåêòèâ³çóâàëèñÿ ïîñ³âè òà ìàéíî, àëå çàëèøàëèñÿ ïðèñàäèáí³ ä³ëÿíêè òà íåîáõ³äíèé äëÿ âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà ðåìàíåíò;
êîìóíè – ñåëÿíñüê³ ãîñïîäàðñòâà, â ÿêèõ ïîâí³ñòþ âñ³ì ðîçïîðÿäæàâñÿ êîëåêòèâ. Îñíîâíå çàâäàííÿ, ÿêå âèêîíóâàëè òàê³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ îá’ºäíàííÿ ó 1919–1928 ðîêàõ, öå âèêîíàííÿ ïðîäðîçêëàäêè, ÿêå áóëî æèòòºâî íåîáõ³äíå äëÿ ìîëîäî¿
ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè.
Çã³äíî ç ëèñòîïàäîâèì Ïëåíóìîì ÖÊ ÂÊÏ(á) 1929 ðîêó áóëî
ïðîãîëîøåíî êóðñ íà ñóö³ëüíó êîëåêòèâ³çàö³þ, ãîëîâíîþ óìîâîþ ÿêî¿ áóëî ïåðåòâîðåííÿ âæå óòâîðåíèõ êîëåêòèâíèõ ï³ä100
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ïðèºìñòâ íà êîëãîñïè, ïðè÷îìó ïðîäðîçêëàäêà çàì³íþâàëàñü
ïðîäïîäàòêîì.

КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ
Ó ñåë³ Êðàñíîñ³ëêà îðãàí³çîâàíî âèðîáíè÷ó àðò³ëü ³íâàë³ä³â-êóñòàð³â ìàñëîðîáíîãî ïðîìèñëó «Ïðàöÿ ³íâàë³äà». Ó áåðåçí³ 1929 ðîêó îðãàí³çîâàíî ïåðøó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó àðò³ëü «×åðâîíèé ïðîì³íü», à â ñ³÷í³ 1930 ðîêó – êîëãîñï «Ñï³ëüíå æèòòÿ».
Ó ñåë³ Áîâòèøêà â 1923 ðîö³ çàñíîâàíî àðò³ëü «Îðà÷», à ó
1929 ðîö³ áóëî îðãàí³çîâàíî êîëãîñïè «×åðâîíà ç³ðêà» ³ «×åðâîíèé ëàí», äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîëüîâèõ ðîá³ò ïðèáóëî ø³ñòü àìåðèêàíñüêèõ òðàêòîð³â. Ó 1935 ðîö³ áðèãàäèð Äîðáîñêîê çà âèñîê³
ðåçóëüòàòè â ðîáîò³ áóâ íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Ëåí³íà.
Ó ñåë³ Áóêâàð ó 1928 ðîö³ áóëî óòâîðåíî ÒÑÎÇè, à ïîò³ì âîíè îá’ºäíàëèñÿ ó äâà êîëãîñïè «×åðâîíèé õë³áîðîá» ³ «×åðâîíà ç³ðêà».
Ó ñåë³ Âèù³ Âåðåùàêè ó 1924 ðîö³ âèíèê êîëãîñï «Ñó÷àñíèé
õë³áîðîá». Ó ñåë³ íà òîé ÷àñ ïðîæèâàëî 3793 æèòåë³ ³ óòâîðèâñÿ ùå îäèí êîëãîñï – «×åðâîíà ïðàöÿ». Ó 1931 ðîö³ âèíèê êîëãîñï ³ì. Øåâ÷åíêà.
Ó ñåë³ Ãîëèêîâå ó 1923 ðîö³ ñòâîðåíî àðò³ëü «Áîðåöü». Ó 1928
ðîö³ òóò âèíèêëî òîâàðèñòâî ñï³ëüíîãî îáðîá³òêó çåìë³ «Íåçàìîæíèê», à ó òðàâí³ 1930 ðîêó ÒÑÎÇè îá’ºäíàëèñü ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó àðò³ëü «Êîì³íòåðí». Äî ê³íöÿ 1935 ðîêó áóëî îðãàí³çîâàíî êîëãîñïè ³ì. Ïîñòèøåâà, ÕV²² ïàðòç’¿çäó òà «Ðàäãîñïîäàð».
Ó ñåë³ ªëèçàâåòãðàäêà ó 1923 ðîö³ ó êîëèøíüîìó ïîì³ùèöüêîìó ìàºòêó ñòâîðåíî ïåðøå êîëåêòèâíå ãîñïîäàðñòâî, â 1925
ðîö³ – ìàøèííî-òðàêòîðíå òîâàðèñòâî.
Ó Êðàñíîñ³ëë³ â ãðóäí³ 1922 ðîêó îðãàí³çîâàíî ïåðøó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó êîìóíó ³ì. Ëåí³íà. Â ÷åðâí³ 1924 ðîêó â Êðàñíîñ³ëë³ îðãàí³çîâóþòüñÿ ñ³ëüãîñïàðò³ë³ ³ì. Êðóïñüêî¿ òà ³ì. ×óáàðÿ. Ï³çí³øå ñòâîðþþòüñÿ äåê³ëüêà ÒÑÎÇ³â, ç ÿêèõ óòâîðþþòüñÿ ÷îòèðè êîëãîñïè: ³ì. Êðóïñüêî¿, «Õë³áîðîá», «Çìè÷êà»,
«Ïîë³òâ³ää³ë».
Ó Ìèõàéë³âö³ ó 1921 ðîö³ ñòâîðåíî ñ³ëüãîñïàðò³ëü
³ì. ². Ôðàíêà, ùî îá’ºäíàëà 16 ñ³ìåé. Ãîëîâîþ àðò³ë³ áóëî îáðàДо цілющих джерел рідної землі
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íî Ô. ². Òàðàñåíêà. Íàñòóïíîãî ðîêó îðãàí³çîâàíî àðò³ë³ «Òðóä»,
³ì. Øåâ÷åíêà, «Õë³áîðîá», â³äêðèòî ïðîêàòíèé ïóíêò ñ³ëüãîñïìàøèí. Ó 1923 ðîö³ íà çàãàëüíèõ çáîðàõ æèòåë³â ñåëà îðãàí³çîâàíî àðò³ëü «Êîìóíàð».
Ó ñ. Íîâà Îñîòà ó 1920 ðîö³ ñòâîðåíî Íîâîîñîòñüêå â³ää³ëåííÿ ðàäãîñïó, à ó 1930 ðîö³ ñòâîðåíî êîëãîñïè «Íîâå æèòòÿ» òà
³ì. Ïåòðîâñüêîãî.
Ó ñåë³ Ï³äë³ñíå ó 20-õ ðîêàõ ñòâîðåíî 12 àðò³ëåé: «Ïîñë³äîâíèê àãðîíîì³¿», òðóäîâó çåìëåðîáñüêó àðò³ëü ³ìåí³ Ëåí³íà, «Ìîëîäèé ãîñïîäàð», «Êîëåêòèâ Ëåí³íà», «Ñåëÿíñüêà ïðàöÿ», «×åðâîíèé ñòåï», «Íåçàìîæíèê». Ó 1933 ðîö³ áóëî ñòâîðåíî êîëãîñï «Ïðîãðåñ», ÿêèé ó 1934 ðîö³ ðîçóêðóïíåíî íà
4 ãîñïîäàðñòâà.
Ó 1923 ðîö³ ó Ñåíòîâñüê³é âîëîñò³ (Ðîäíèê³âêà) áóëî îðãàí³çîâàíî êîìóíó «Âîñõîäÿùåå ñîëíöå ïðàâäû». Ó 1928 ðîö³ â ñåë³
ñòâîðåíî ÒÑÎÇ «Íåçàìîæíèê», ó 1930 ðîö³ ñòâîðåíî 5 êîëãîñï³â – «×åðâîíà ç³ðêà», «Ñèâàø», ³ì. Äèìèòðîâà, ³ì. Îðäæîí³ê³äçå, «×åðâîíèé ïðîãðåñ».

Ïåðø³ êîëãîñïíèêè ñ³ëüãîñïàðò³ë³ «×åðâîíèé øëÿõ» ñ. Òðèë³ñè. 1927 ð³ê
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Ó ñ. Ðîçóì³¿âêà ó 1924 ðîö³ ñòâîðåíî ÒÑÎÇÈ, çãîäîì êîëãîñïè «×åðâîíèé ïðàïîð» ³ «Øëÿõ êîëåêòèâ³çàö³¿».
Ó ñ. Ñîñí³âêà ó 1928 ðîö³ çàñíîâàíî àðò³ëü «Êîëîñ», â 1930-ìó
– «Ïåðåìîãà», íàâåñí³ 1932 ðîêó îáèäâ³ àðò³ë³ îá’ºäíàëèñÿ â àðò³ëü «Àâðîðà», êóäè âõîäèëî 289 ãîñïîäàðñòâ.
Ó 1920 ðîö³ ó ñ. Ñòàâèäëà ñòâîðåíî êîìíåçàì íà ÷îë³ ç ó÷èòåëåì ì³ñöåâî¿ øêîëè Ò. Ò. Áàáè÷åì. Ó 1928-ìó îðãàí³çîâàíî êîëãîñï «Ëåí³íñüêèé øëÿõ», ó 1930-ìó – êîëãîñï «Ïåðåìîãà».
Âîñåíè 1929 ðîêó â ñ. Ñòàðà Îñîòà ïî÷àëàñÿ ìàñîâà êîëåêòèâ³çàö³ÿ. Íàâåñí³ 1930 ðîêó â êîëãîñïè âñòóïèëî 80 % ãîñïîäàðñòâ òà áóëî îðãàí³çîâàíî 2 êîëãîñïè – ³ì. Ëåí³íà òà «8 Áåðåçíÿ». Ó 30-õ ðîêàõ ç’ÿâèëèñü ïåðø³ òðàêòîðè, ÿêèìè êåðóâàëè Â. Ãëàäêà, Ë. Øóëèê, Ì. Øåâ÷åíêî, ². Áåçïå÷íèé, ². ×åðêàñ.
Çà ñóìë³ííó ïðàöþ áðèãàäèðà Ñ. À. ×åðíÿâñüêîãî ó 1935 ðîö³
íàãîðîäæåíî îðäåíîì Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà.
Â ñ. Òðèë³ñè â 1923 ðîö³ ñòâîðåíî ÒÑÎÇ, î÷îëèâ éîãî
². Ï. Òêà÷åíêî, à ó 1929 ðîö³ ó Òðèë³ñàõ îðãàí³çîâàíî êîëãîñï
«Ïåðåìîãà».
Ó ïåð³îä íåïó â ñ. Öâ³òíå áóëî ñòâîðåíî ìàøèííî-òðàêòîðíå òîâàðèñòâî òà îðãàí³çîâàíî êàñó âçàºìîäîïîìîãè, êîì³òåò íåçàìîæíèõ ñåëÿí íà ÷îë³ ç Ô. Êîâàëåíêîì. Ó 1924 ðîö³ ó ñåë³ áóëî ñòâîðåíî ïåðøèé êîîïåðàòèâ – ãîëîâà Ï. Ã. Õë³â³öüêèé. Ó 1926 ðîö³ êóñòàð³-ãîí÷àð³ ñ. Öâ³òíå îá’ºäíàëèñü ó âèðîáíè÷î-êîîïåðàòèâíó àðò³ëü «Áîðîòüáà» ç âèðîáíèöòâà ãîí÷àðíîãî ïîñóäó ³ ÷åðåïèö³
ç ì³ñöåâî¿ ãëèíè. Ó 1928 ðîö³ â ñåë³ âèíèêëè ÒÑÎÇè, à ÷åðåç ð³ê
áóëî îðãàí³çîâàíî 5 êîëãîñï³â: ³ì. Ñòàë³íà, «Õë³áîðîá», «Êîìñîìîëåöü», ³ì. Âîðîøèëîâà, ³ì. Øåâ÷åíêà. Ó 1931 ðîö³ â ñåë³ çàâåðøåíî êîëåêòèâ³çàö³þ. Êîëåêòèâ³çàö³ÿ â³äáóâàëàñÿ â ãîñòð³é áîðîòüá³. Ñòàíîì íà ãðóäåíü 1930 ðîêó â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîí³ ðîçêóðêóëåíî 199 ãîñïîäàðñòâ, â ªëèçàâåòãðàäö³ – 24.
Íà ê³íåöü 30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ ó íàøîìó êðà¿ áóëî çàâåðøåíî êîëåêòèâ³çàö³þ. Öå îçíà÷àëî, ùî â³äáóëàñÿ çì³íà íå ëèøå
çåìëåâëàñíîñò³, à â³äáóâñÿ ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ íîâîãî, ñîö³àë³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Îëåêñàíäð³âùèíè.

ГОЛОДОМОР 1921-1922 ТА 1932-1933 РОКІВ
У НАШОМУ КРАЇ
Ïðî ãîëîä, ÿêèé âèðóâàâ íà Ïîâîëæ³ íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, ç ï³äðó÷íèê³â ³ñòîð³¿ çíàþòü óñ³. Àëå ãîëîДо цілющих джерел рідної землі

103

äíå ëèõîë³òòÿ áóëî é â Óêðà¿í³, çîêðåìà, íà òåðèòîð³¿ íàøîãî ðàéîíó.
Ó áåðåçí³ 1922 ðîêó ºëèçàâåòãðàäñüêà ãàçåòà «Êðàñíûé ïóòü»
ïèñàëà: «...Ãîëîä ëþòóº â Ðîñ³¿, ãîëîä âïðèòóë ïðèñòóïèâ äî
íàñ, ãîëîä óæå â íàøîìó ïîâ³ò³, ãîëîä óæå â ì³ñò³. Âè íå ìîæåòå íå áà÷èòè íà âóëèöÿõ ëþäåé, ÿê³ ïàäàþòü, íå ìîæåòå íå
÷óòè ãîëîñ³ííÿ, ùî äîêî÷óþòüñÿ äî íàñ ç äàëåêîãî Ïîâîëæÿ, ç
Õåðñîíùèíè, ç Ôåäâàðñüêîãî ðàéîíó, ³ç Êóù³âêè...». Ö³ ðÿäêè
ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ó íàøîìó êðà¿ ç ïî÷àòêîì óòâîðåííÿ íîâèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ
ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ëþäè ïåðåæèâàëè ãîëîäîìîð, ÿêèé
ñïðèÿâ ïîñèëåííþ çóáîæ³ííÿ íàñåëåííÿ òà çìåíøåííþ éîãî
ê³ëüêîñò³.
Îäíèì ³ç íàéñòðàøí³øèõ çëî÷èí³â ñòàë³í³çìó ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó áóâ îðãàí³çîâàíèé íèì ãîëîä 1932-1933 ðîê³â. Äî
öüîãî ãîëîäó äåðæàâà ï³äøòîâõíóëà ñåëî, ÿêå â³äìîâëÿëîñü ïðèéìàòè êîëåêòèâ³çàö³þ. Ó áàãàòüîõ ì³ñöÿõ âèëó÷àëè âñå çåðíî, íå
çàëèøàþ÷è æîäíîãî øàíñó íà âèæèâàííÿ ïðîñòèì óêðà¿íñüêèì
õë³áîðîáàì. Ï³ä ÷àñ ãîëîäó â 1932-1933 ðîêàõ ó ñåëàõ ðàéîíó çà
íåïîâíèìè äàíèìè ïîìåðëî áëèçüêî 6 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê.
Ó ñ. Áîâòèøêà – ïîìåðëî 85 æèòåë³â, Áóêâàð³ – 182 ÷îë., Âèùèõ Âåðåùàêàõ – 58 ÷îë., Ãîëèêîâîìó – 103 ÷îë., ªëèçàâåòãðàäö³ – 266 ÷îë., ²âàí³âö³ – 38 ÷îë., Êðàñíîñ³ëö³ – 406 ÷îë.,
Êðàñíîñ³ëë³ – 286 ÷îë., Ëþáîìèðö³ – 92 ÷îë., Ìèõàéë³âö³ –
57 ÷îë., Íèæ÷èõ Âåðåùàêàõ – 212 ÷îë., Íîâ³é Îñîò³ – 116 ÷îë.,
Ï³äë³ñíîìó – 700 ÷îë., Ðîäíèê³âö³ – 221 ÷îë., Ðîçóì³¿âö³ –
246 ÷îë., Ñîñí³âö³ – 113 ÷îë., Ñòàâèäëàõ – 161 ÷îë., Õàéí³âö³ –
43 ÷îë., Öâ³òíîìó – 255 ÷îë.
Íàâåñí³ 1933 ðîêó íà÷àëüíèê Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî â³ää³ëó Äåðæàâíîãî ïîë³òè÷íîãî óïðàâë³ííÿ Ðîçàíîâ ïåðåäàâ çàïèñêó ãîëîâ³ ÄÏÓ ÓÐÑÐ ïðî ê³ëüê³ñòü ãîëîäóþ÷èõ ðàéîí³â, íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà íàäàííÿ ïðîäîâîëü÷î¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ.
Ó çàïèñö³ ì³ñòèòüñÿ òàêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ãîëîä ó Êàì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. Ï³âí³÷íà ÷àñòèíà íèí³øíüî¿ Îëåêñàíäð³âùèíè â òîé
÷àñ âõîäèëà äî ñêëàäó ñàìå Êàì’ÿíñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, òîæ ö³ â³äîìîñò³ â³äîáðàæàþòü ñòàí ³ â íàøîìó êðà¿. Îòæå, íàâåñí³ 1933 ðîêó íà Êàì’ÿíùèí³ ãîëîä îõîïèâ 11 íàñåëåíèõ ïóíêò³â, 609 ñ³ìåé. Ãîëîäóâàëè 1192 ÷îëîâ³êè äîðîñëèõ ³
1407 ä³òåé, îïóõëè ç ãîëîäó 2188 ÷îë., ïîìåðëî 176. Çàô³êñîâàíî îäèí âèïàäîê ëþäî¿äñòâà. Ðîçàíîâ ïîâ³äîìëÿº, ùî, êð³ì
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ïðîäîâîëü÷î¿ äîïîìîãè ç öåíòðàë³çîâàíèõ ðåñóðñ³â îáëàñò³, â 42 ðàéîíàõ
ç ì³ñöåâèõ çàïàñ³â ìîá³ë³çîâàíî õë³á,
öóêîð, ïîâèäëî, ïàòîêó, òîìàò, îâî÷³, êðóïè, îë³þ, òîëîêíî, êîíñåðâè,
ì’ÿñî, êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, ñóõ³ îâî÷³. Ï³ê ãîëîäó â íàøîìó êðà¿ ïðèïàâ
íà òðàâåíü–ëèïåíü 1933 ðîêó.
Æèòåëüêà Îëåêñàíäð³âêè, 1922 ðîêó íàðîäæåííÿ, õàðàêòåðèçóâàëà òîé
âàæêèé ÷àñ: «Êîëè ïðèéøîâ ãîëîä, ó
õàò³, ÿê ³ ñêð³çü íà ñåë³, íå áóëî í³
çåðíèíè. Âñå çàáðàëè êîìíåçàìè. ¯ëè
ëèñòÿ ³ öâ³ò àêàö³¿. Ïåðåìèíàëè ïóñò³ êà÷àíè ³ ðîáèëè ³ç êðóïö³â êàøó
àáî êîðæ³. Ìàìà õîäèëà ïî ñåëó ³ âèì³íþâàëà ð³çí³ ðå÷³ íà ¿æó. Ïðèíîñèëà âîíà êâàñîëþ ³ ìàêóõó, ³ òî íå÷àñòî. Òîä³ ìè ââàæàëè öþ ¿æó êîðîë³âñüêîþ. Âñå, ùî çàëèøàëè íà äðóã³
äí³, ïðèõîäèëè âíî÷³ àáî âðàíö³ êîìíåçàìè ³ çàáèðàëè. Òàê îäíîãî ðàçó
âîíè çàáðàëè ³ áàòüêà. Ç òþðìè â³í
ïîâåðíóâñÿ ëèøå ÷åðåç ÷îòèðè ì³ñÿö³. Çà ùî çàáðàëè, íå ïîÿñíèëè. Çíåñèëåíà ãîëîäîì, âñÿ ìîÿ ñ³ì’ÿ ïåðåõâîð³ëà íà ìàëÿð³þ. Ìè, ä³òè, ëåæàëè ïóõë³ é áåçñèë³.
Ïî ñóñ³äñòâó æèëè ëþäè, ÿê³ áóëè
äðóæí³ ç ñ³ì’ºþ Ãîäîâàí÷èê³â. Çà ÷àñ³â äî ãîëîäó ä³òè ïðèÿòåëþâàëè. Ìàëà ñ³ì’ÿ ñóñ³ä³â äâîõ äî÷îê – Äóíþ ³
Äàøó. Ï³ä ÷àñ ãîëîäó ìàòè ïî¿ëà ñâî¿õ äî÷îê. Áóëî ¿ì òîä³ 7 ³ 8 ðîê³â. Ï³ñëÿ òîãî æ³íêà õîäèëà, í³áè ìàðà, ÷îðíà ³ ñòðàøíà».
Ó ñåë³ Êèòàéãîðîä ï³ä ÷àñ ãîëîäó
ïîìåðëî áëèçüêî 150 ÷îëîâ³ê. Ãîëîâîþ êîëãîñïó áóâ íà òîé ÷àñ ². Ã. Á³ëèé.
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Ëþäè ïîìèðàëè ç ãîëîäó, òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè êàí³áàë³çìó, à ç ðàéöåíòðó ïðèñèëàëè óïîâíîâàæåíîãî ïî çàãîò³âë³ õë³áà. Ï³ä ÷àñ ãîëîäó ó íàøîìó êðà¿ ïîìåðëî áëèçüêî 6 òèñ. ÷îëîâ³ê. Â Îëåêñàíäð³âö³ âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê æåðòâàì ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â.

СТАЛІНСЬКІ РЕПРЕСІЇ
Â³äðàçó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè Óêðà¿íà ïîòðàïèëà â ñìóãó êðèç, âèêëèêàíó ïðîäîâæåííÿì ïîïåðåäíüî¿
åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè. Â öåé ïåð³îä ïî êðà¿í³ ïðîêîòèëàñÿ õâèëÿ ðåïðåñ³é, ñïðÿìîâàíèõ íà âñòàíîâëåííÿ ñòàë³íñüêîãî òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó. Ðåïðåñ³¿ íå îáìèíóëè ³ íàø êðàé, áàãàòî
æèòåë³â íàøîãî êðàþ áóëè áåçï³äñòàâíî çàñóäæåí³ òà âèñåëåí³
ç ð³äíèõ ì³ñöü.
Ó ðîêè ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³é íåñïðàâåäëèâî çàñóäæåíî æèòåë³â ñåëà Áóêâàð Ñ. Ðèæåíêà òà Ô. Ñîðî÷àíà. Ó Âèùèõ
Âåðåùàêàõ áóëî ðåïðåñîâàíî æèòåë³â ñåëà – ð³çíîðîáî÷îãî
². Ô. ×åðíèöüêîãî, õë³áîðîá³â Ä. Ã. Áóðÿêà, Ò. Ë. Íå÷èïîðåíêî,
Ñ. Ã. ²ùåíêà, êîëãîñïíèêà Õ. Ê. Íàçàðåíêà.
Ó ñåë³ ªëèçàâåòãðàäêà ï³ä ÷àñ ðåïðåñ³é áóëî íåñïðàâåäëèâî çàñóäæåíî êîëãîñïíèê³â À. Í. Çáàðàõà, Ï. Ê. Ñåìåíÿêó,
É. Ì. Øïèëüêó.
Ó ñ. Êèòàéãîðîä áóëî ðåïðåñîâàíî ó 30-õ ðîêàõ Ïèëèïà Ñí³ñàðÿ òà Ìèõàéëà Òêàëåíêà.
Ó ñ. Íîâà Îñîòà ñåðåä íåñïðàâåäëèâî çàñóäæåíèõ áóëà äîìîãîñïîäàðêà Ê. À. Ïîäèê.
Ï³ä ÷àñ ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³é 30–50-õ ðîê³â ÕÕ ñò. áóëî
çàñóäæåíî â ñ. Òàðàñ³âêà ÷îáîòàðÿ ². Ã. Ñàë³ÿíà òà ñëþñàðÿ
Â. ². ×îðíîãî, ÿêèõ ðåàá³ë³òóâàëè ëèøå â 1990 ðîö³.
Ó öåé ïåð³îä ó ñåë³ Öâ³òíå íåñïðàâåäëèâî çàñóäæåíî ãîí÷àðÿ
Á. Ì. Ùåðáèíó, êîëãîñïíèê³â À. Ì. Ñ³äåíêà, Î. Ä. Ãàëàñþêà,
². Ã. Øåðñòþêà, ÷îáîòàðÿ Ê. ². Ìàëèíó, êîâàëÿ Ô. Â. Ìàõèíþ,
ëèìàðÿ Ï. Ñ. Ðîìàùåíêà.
Ó íåëåãêèé ÷àñ äîâåëîñü ïðàöþâàòè â÷èòåëÿì. Õâèëÿ ðåïðåñ³é, òåðîðó íå îáìèíóëà öèõ â³äâàæíèõ ëþäåé. Çãàäóº Î. ². Çàêðåâñüêà, â÷èòåëüêà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè Îëåêñàíäð³âñüêî¿ øêîëè
¹ 3: «Â äàëåêîìó 1937 ðîö³ íà óðîö³ ³ñòîð³¿ â Îëåêñàíäð³âñüê³é
ñåðåäí³é øêîë³, äå ÿ íàâ÷àëàñÿ, ÿêèé ïðîâîäèâ Àíòîí Â³êåíò³éîâè÷ Õìåëåâñüêèé, íà ñòîë³ ëåæàâ ï³äðó÷íèê ç ³ñòîð³¿ äîðå106
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âîëþö³éíîãî ïåð³îäó. Êîæåí ç ó÷í³â íàìàãàâñÿ çàçèðíóòè â öþ êíèãó, àëå â÷èòåëü òàê ³ íå
íàñì³ëèâñÿ ïîêàçàòè ¿¿ ä³òÿì. Íà íàñòóïíèé
óðîê ³ñòîð³¿ Àíòîí Â³êåíò³éîâè÷ íå ïðèéøîâ,
í³õòî í³êîëè á³ëüøå éîãî íå áà÷èâ. Ó÷í³, êîëåãè íàâ³òü áîÿëèñü ùîñü çàïèòàòè, ïîö³êàâèòèñü éîãî äîëåþ. Âñ³ ðîçóì³ëè, äå ïîä³âñÿ â÷èòåëü, àëå ðîçìîâ í³ÿêèõ íå áóëî».
Âàæêà äîëÿ ÷åêàëà ³ Ïåòðà Ãðèãîðîâè÷à Çàêðåâñüêîãî – â÷èòåëÿ ïðèðîäîçíàâñòâà, ÿêîãî
áóëî ðåïðåñîâàíî â 1937 ðîö³.
Íå ìèíóëà õâèëÿ ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³é ³
ñâÿùåíèê³â, ÷èÿ ä³ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç Îëåêñàíäð³âñüêèì ðàéîíîì. Îñü ¿õí³ ³ìåíà: ñâÿùåíèê, ïðîòî³ºðåé Ãðèãîð³é Ïðèõîäüêî, íàðîäèâñÿ 1868 ðîêó, ñëóæèâ ó Á³ðêàõ, ðîçñòð³ëÿíèé 14 ñ³÷íÿ 1938 ðîêó; ñâÿùåíèê, ïðîòî³ºðåé
Äìèòðî Ñóðìåë³, ñëóæèâ ó ñåë³ Îëåêñàíäð³âêà, ðîçñòð³ëÿíèé 27 ãðóäíÿ 1937 ðîêó; ñâÿùåíèê, ïðîòî³ºðåé Ìèõàéëî Ðÿáöåâ, íàðîäèâñÿ
1879 ðîêó, ñëóæèâ ó ñåë³ Ôåäâàð, ðîçñòð³ëÿíèé 19 ëþòîãî 1930 ðîêó.

ЗМІНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО УСТРОЮ
НАШОГО КРАЮ
Ç 1920 äî 1939 ðîêó íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿
Îëåêñàíäð³âùèíè ïðîõîäèëè àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüí³ çì³íè, ÿê³ íåñëè çà ñîáîþ çíà÷íèé ïåðåðîçïîä³ë òåðèòîð³¿, ùî ìàëî ïîçèòèâíî âïëèíóòè íà ñòðóêòóðó óïðàâë³ííÿ â íàøîìó êðà¿. 8 êâ³òíÿ 1920 ðîêó Ñåíòîâñüêà âîëîñòü
(Ðîäíèê³âêà) â³ä³éøëà â³ä Îëåêñàíäð³âñüêîãî
äî ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ïîâ³òó. À Îëåêñàíäð³âêà ó 1921 ðîö³ îòðèìàëà ñòàòóñ ñåëà, ç 1923 ðîêó ñòàëà ðàéîííèì öåíòðîì ×åðêàñüêîãî îêðóãó. Ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ îêðóãó ââ³éøëà äî ñêëàäó
Êàì’ÿíñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
Ñåëî Òàðàñ³âêà çàñíîâàíå íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
íà ì³ñö³ ñòàðîãî óðî÷èùà Âóêîâàð (Áóêâàð),
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êîëèøíüîãî ïîñåëåííÿ 12-¿ ðîòè, âèõ³äöÿìè ³ç Ôåäâàðà (Ï³äë³ñíîãî). Äî 1922 ðîêó ñ. Òàðàñ³âêà âõîäèëî äî ñêëàäó Ôåäâàðñüêî¿ ñ³ëüðàäè.
22 ëþòîãî 1922 ðîêó ñåëó áóëî âèäàíî ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî ñàìîñò³éíó ñ³ëüðàäó òà ïå÷àòêó.
ªëèçàâåòãðàäñüêèé ðàéîí óòâîðèâñÿ 7 áåðåçíÿ 1923 ðîêó íà
òåðèòîð³¿ ªëèçàâåòãðàäñüêîãî îêðóãó Îäåñüêî¿ ãóáåðí³¿ ó ñêëàä³ êîëèøí³õ ªëèçàâåòãðàäñüêî¿, Îñèòíÿçüêî¿ ³ Ôåäâàðñüêî¿ âîëîñòåé.
7 áåðåçíÿ 1923 ðîêó áóëî òàêîæ óòâîðåíî Öèáóë³âñüêèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ðàéîí íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî îêðóãó Êàòåðèíîñëàâñüêî¿ ãóáåðí³¿. Ç âåðåñíÿ 1930 ðîêó, ç ë³êâ³äàö³ºþ îêðóã³â, Öèáóë³âñüêèé ðàéîí ï³äïîðÿäêîâàíèé áåçïîñåðåäíüî Õàðêîâó. Â ëþòîìó 1931 ðîêó öåé ðàéîí ïðèºäíàíî
äî Çíàì’ÿíñüêîãî, ÿêèé 9 ëþòîãî 1932 ðîêó ââ³éøîâ äî ñêëàäó
Îäåñüêî¿ îáëàñò³.
Íà ïî÷àòêó 1935 ðîêó ªëèçàâåòãðàäñüêèé ðàéîí áóâ ó ñêëàä³ Îäåñüêî¿ îáëàñò³, à 22 âåðåñíÿ 1937 ðîêó â³í â³ä³éøîâ äî
ñêëàäó Ìèêîëà¿âñüêî¿, 10 ñ³÷íÿ 1939 ðîêó îñòàòî÷íî ë³êâ³äîâàíèé.
Îëåêñàíäð³âêà ó 1935 ðîö³ ñòàëà ðàéöåíòðîì Êè¿âñüêî¿,
à ç 1939 ðîêó – Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³.

УТВОРЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
10 ñ³÷íÿ 1939 ðîêó Óêàçîì Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ áóëî óòâîðåíî Ê³ðîâîãðàäñüêó îáëàñòü ç öåíòðîì ó ì³ñò³ Ê³ðîâå,
ÿêå ïåðåéìåíóâàëè ó ì³ñòî Ê³ðîâîãðàä. Äî ¿¿ ñêëàäó ââ³éøîâ
31 ðàéîí: 12 – ç Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³: Àäæàìñüêèé, Áîáðèíåöüêèé, Âèòÿç³âñüêèé, ªëèçàâåòãðàäñüêèé, Çíàì’ÿíñüêèé,
Ê³ðîâîãðàäñüêèé, Êîìïàí³¿âñüêèé, Íîâãîðîäê³âñüêèé, Íîâîïðàçüêèé,
Îëåêñàíäð³éñüêèé,
Óñòèí³âñüêèé,
×åðâîíîêàì’ÿíñüêèé; 10 – ç Îäåñüêî¿ îáëàñò³: Âåëèêîâèñê³âñüêèé, Äîáðîâåëè÷ê³âñüêèé, Ìàëîâèñê³âñüêèé, Íîâîàðõàíãåëüñüêèé, Ï³ùàíîáð³äñüêèé, Ð³âíÿíñüêèé, Òèøê³âñüêèé, Õìåë³âñüêèé;
5 – ç Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³: Çëàòîï³ëüñüêèé, Êàì’ÿíñüêèé, Îëåêñàíäð³âñüêèé, Ï³äâèñîöüêèé, ×èãèðèíñüêèé; 2 – ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³: Äîëèíñüêèé, Ïåòð³âñüêèé; 2 – ç Ïîëòàâñüêî¿: Íîâîãåîðã³¿âñüêèé, Îíóôð³¿âñüêèé.
Íà ïî÷àòêó ëþòîãî 1939 ðîêó óêîìïëåêòóâàëèñÿ îñíîâíè108
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ìè ïðàö³âíèêàìè òà ðîçïî÷àëè ðîáîòó îáëàñí³ â³ää³ëè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ì³ñöåâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, íàðîäíî¿ îñâ³òè, çåìåëüíèé, ô³íàíñîâèé, êîì³òåòè ó ñïðàâàõ ìîëîä³ ³ ñïîðòó òà ìèñòåöòâ, îáëñïîæèâñï³ëêè, óïðàâë³ííÿ äåðæòðóäîùàäêàñ, äåðæêðåäèòó òà çâ’ÿçêó.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ, МЕДИЦИНИ
Â³äðàçó æ ï³ñëÿ á³ëüøîâèöüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917 ðîêó íà Îëåêñàíäð³âùèí³ áóëà ñòâîðåíà ïîâ³òîâà øê³ëüíà ðàäà, ï³äçâ³òíà
êóëüòóðíî-îñâ³òí³é êîì³ñ³¿ ×èãèðèíñüêîãî âîëîñíîãî êîì³òåòó.
Çà êîðîòêèé ÷àñ ç 1917 äî 1921 ðîêó âñ³ øêîëè áóëè ïåðåòâîðåí³ â ºäèí³ òðóäîâ³ 4- ³ 7-ð³÷í³ òà ä³ÿëà 4-ð³÷íà ºâðåéñüêà øêîëà. Òðóäîâèõ øê³ë ó ðàéîí³ áóëî â³äêðèòî 25, â ÿêèõ íàâ÷àëîñÿ 3600 ä³òåé, ïðàöþâàëî â øêîëàõ 155 â÷èòåë³â. Ó ëèïí³
1920 ðîêó â³äáóâñÿ II ç’¿çä ó÷èòåë³â ïîâ³òó. Ïðîõîäèâ â³í ó ì³ñò³ Êàì’ÿíêà, òîìó ùî ïðèì³ùåííÿ, ÿêå á âì³ñòèëî 350 äåëåãàò³â, â Îëåêñàíäð³âö³ íå áóëî. Íàâ÷àííÿ â 1918–1920 ðîêàõ ïðîõîäèëî ó âàæêèõ óìîâàõ, ó÷í³ íàâ÷àëèñÿ åï³çîäè÷íî.
Íà Îëåêñàíäð³âùèí³ ç’ÿâëÿþòüñÿ îñåðåäêè Óêðà¿íñüêî¿ ñåëÿíñüêî¿ ñï³ëêè òà Óêðà¿íñüêî¿ â÷èòåëüñüêî¿ ñï³ëêè.

Ó÷í³ òà â÷èòåë³ ç êåð³âíèêàìè ðàéîíó. 1920-ò³ ðîêè ÕÕ ñò.
(²ç ôîíä³â Îëåêñàíäð³âñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ)
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Áóä³âíèöòâî ñåðåäíüî¿ øêîëè â Îëåêñàíäð³âö³

Äî 1919 ðîêó â Îëåêñàíäð³âö³ ä³ÿëî âèùå
ïî÷àòêîâå ó÷èëèùå, ÿêå ó 1919 ðîö³ áóëî ïåðåòâîðåíå ó ðîá³òíè÷î-ñåëÿíñüêó ã³ìíàç³þ.
Ó ö³ ðîêè øê³ëüíà ðàäà áóëà ïåðåéìåíîâàíà
â ðàéîííó ³íñïåêòóðó íàðîäíî¿ îñâ³òè – Ð²ÍÎ.
Åêîíîì³êà êðà¿íè âèìàãàëà îñâ³÷åíèõ ëþäåé, à
ð³âåíü íåãðàìîòíèõ â ðàéîí³ áóâ äóæå âèñîêèì.
Òàê, ó 1928 ðîö³ íåïèñüìåííèõ â³êîì â³ä 16 äî
38 ðîê³â áóëî 6,5 òèñÿ÷³. Òîìó ÷åðåç ð³ê, ó 1929
ðîö³, â ðàéîí³ áóëî ñòâîðåíå òîâàðèñòâî «Ãåòü
íåïèñüìåíí³ñòü!» Ð³øåííÿì ïðåçèä³¿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéâèêîíêîìó áóëî âèð³øåíî ë³êâ³äóâàòè íåãðàìîòí³ñòü íàñåëåííÿ çà ð³ê. Ì³æ ñåëàìè ðàéîíó ïðîâîäèëîñÿ çìàãàííÿ çà øâèäøå
îïàíóâàííÿ ãðàìîòîþ. Îëåêñàíäð³âö³ çìàãàëèñÿ
ç æèòåëÿìè Áîâòèøêè.
Ó 1936 ðîö³ âïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ ðàéîíó
áóëà ñòâîðåíà ïåðøà ñåðåäíÿ øêîëà íà 400 ó÷í³â. 1 âåðåñíÿ 1936 ðîêó íîâà Îëåêñàíäð³âñüêà
ñåðåäíÿ øêîëà â³ä÷èíèëà ñâî¿ äâåð³ ïåðøèì
До цілющих джерел рідної землі
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ó÷íÿì. Öå áóëî íîâå ïðåêðàñíå ïðèì³ùåííÿ
ç 10 êëàñíèõ ê³ìíàò. Ïåðøèé äèðåêòîð øêîëè – Âëàñ Êèðèëîâè÷ Ãîí÷àðåíêî.
Â 1937–1941 ðîêàõ äèðåêòîðîì øêîëè áóâ
Ìèíà Òàðàñîâè÷ Áåáåøêî, çàâó÷åì – Îëåêñ³é
Ìèõàéëîâè÷ Âîâêîòðóá, â³í òàêîæ âèêëàäàâ
ô³çèêó.
Ïåðøèé âèïóñê íîâî¿ øêîëè áóëî çä³éñíåíî â 1938 ðîö³.
Ó÷í³, íàâ÷àþ÷èñü ó íîâîìó ïðèì³ùåíí³ øêîëè, ïîêàçóâàëè â³äì³íí³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè.
Ó÷í³ 4-ãî êëàñó çäàâàëè åêçàìåíè çà ïî÷àòêîâó øêîëó.
Äî â³éíè Îëåêñàíäð³âñüêà ñåðåäíÿ øêîëà çä³éñíèëà ÷îòèðè âèïóñêè: 1938 ð³ê –
20 ó÷í³â, 1939 ð³ê – 30 ó÷í³â, 1940 ð³ê –
30 ó÷í³â, 1941 ð³ê – 30 ó÷í³â.
Âèñîêó ïåäàãîã³÷íó ìàéñòåðí³ñòü ïîêàçóâàëè ïåäàãîãè. Â 1939 ðîö³ Ëþáîâ Ïàðôåí³âíó
Ãîðîäèñüêó íàãîðîäæåíî îðäåíîì «Çíàê Ïîøàíè».
Ïî ñåëàõ â³äêðèâàëèñÿ øêîëè äëÿ íàâ÷àííÿ ä³òåé. Íàïðèêëàä, ó Áóêâàð³ â³äêðèòà äâî-

4-Á êëàñ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè. 1939 ð³ê
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êîìïëåêòíà øêîëà, áóëî îðãàí³çîâàíî õàòó-÷èòàëüíþ, à ó 1926-1927 ðîêàõ ó ñåë³ çáóäîâàíî ÷îòèðèð³÷íó
òðóäîâó øêîëó, ó 1935 ðîö³ – îðãàí³çîâàíî ñåìèð³÷íó øêîëó.
Ó ªëèçàâåòãðàäö³ ó 1936 ðîö³ áóëî
çáóäîâàíî ïðèì³ùåííÿ íîâî¿ øêîëè,
ñåëî áóëî åëåêòðèô³êîâàíî, ïðàöþâàâ
ðàä³îâóçîë, äåìîíñòðóâàëè ê³íîô³ëüìè. Ó ñåë³ Êðàñíîñ³ëëÿ ç ñåðåäèíè
30-õ ðîê³â ïðàöþâàëà ñåðåäíÿ øêîëà.
Ó 1934 ðîö³ â³äêðèòî äèòÿ÷ó òåõí³÷íó òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ñòàíö³þ, äå ïðàöþâàëè ðàä³îòåõí³÷íèé,
àâ³àìîäåëüíèé òà ãóðòîê ôîòîàìàòîð³â. Êåðóâàâ ñòàíö³ºþ Ñòåïàí ²âàíîâè÷ Êîíîíåíêî. Â 30-õ ðîêàõ þí³ òåõí³êè ïî÷àëè âèãîòîâëåííÿ ë³òàëüíèõ
àïàðàò³â, âàæ÷èõ çà ïîâ³òðÿ.
Ó êëóá³ Îëåêñàíäð³âñüêîãî öóêðîêîìá³íàòó ïðîéøëà ïåðøà êîíôåðåíö³ÿ ðîáñ³ëüêîð³â, ÿê³ âèïóñêàëè ìàñîâó ñò³ííó ãàçåòó «Øóêàé ïðàâäó».

Ïîõâàëüíà ãðàìîòà
³ ïåðåâ³äíå ïîñâ³ä÷åííÿ
Îëåêñàíäðè Çÿáë³êîâî¿,
ó÷åíèö³ Îëåêñàíäð³âñüêî¿
ñåðåäíüî¿ øêîëè.
1938-1940 ðð.

Âèïóñêíèêè
Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ñåðåäíüî¿
øêîëè. 1941 ð³ê
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Âèïóñêíèêè ñåðåäíüî¿ øêîëè ñ. Êðàñíîñ³ëëÿ. 1934 ð³ê

Â Îëåêñàíäð³âö³ ó áåðåçí³ 1935 ðîêó çàñíîâàíî îëåêñàíäð³âñüêó ðàéîííó ãàçåòó «Á³ëüøîâèöüêèé øëÿõ».
Ó 1919 ðîö³ ïðåçèä³ÿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî
öóêðîçàâîäó âèð³øèëà â³äêðèòè çàâîäñüêó ë³êàðíþ íà ø³ñòü ë³æîê, à â Ðîäíèê³âö³ áóëî çàêëàäåíî ë³êàðíþ, íàçâàíó ³ì. Â. ². Ëåí³íà.
Ó 1923 ðîö³ â Îëåêñàíäð³âñüê³é ä³ëüíè÷í³é
ë³êàðí³ áóëî 35 ë³æîê. Ïðàöþâàâ ë³êàð Êðèëîâ, éîãî ïîì³÷íèê Àíàòîëüñüêèé òà ÷îòèðè
îñîáè òåõïåðñîíàëó. Ë³êàð îáñëóãîâóâàâ Îëåêñàíäð³âêó, Íåñâàòêîâå, Íèæ÷³ Âåðåùàêè. Íà
òîé ÷àñ ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüê³ ïóíêòè ä³ÿëè â ²âàíãîðîä³, Á³ðêàõ, Ãîëèêîâîìó, Áîâòèøö³, Ðîçóì³¿âö³, Ñòðèì³âö³, Ñîñí³âö³.
Çíà÷íîãî ðîçâèòêó äîñÿãëà ìåäèöèíà ó 30-õ
ðîêàõ ÕÕ ñò. ²ñíóâàëè ðàéîíí³ ë³êàðí³ â Îëåêñàíäð³âö³ òà ªëèçàâåòãðàäö³. Â Îëåêñàíäð³âö³
çáóäóâàëè ïðèì³ùåííÿ ïîë³êë³í³êè, äâà êîðïóñè ë³êàðí³. Áóëî îðãàí³çîâàíî ä³ëüíè÷í³ ë³114
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Êîëåêòèâ
ðåäàêö³¿
îëåêñàíäð³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ãàçåòè
«Á³ëüøîâèöüêèé
øëÿõ».
1940 ð³ê

êàðí³ ó Òðèë³ñàõ, Ñòàâèäëàõ ³ Êðàñíîñ³ëë³,
ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüê³ ïóíêòè ç ïîëîãîâèìè áóäèíêàìè ó 10 ñåëàõ. Ó 1937 ðîö³ â Îëåêñàíäð³âö³ áóëî îáëàäíàíî ðåíòãåí-êàá³íåò.
Ó 1940 ðîö³ ë³êàðíÿ ðîçøèðèëàñÿ äî 50 ë³æîê, áóëî â³äêðèòå äèòÿ÷å â³ää³ëåííÿ ç ë³êàðåì-ïåä³àòðîì.

ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ
Íà òåðèòîð³¿ êðàþ ðîçãîðíóëàñü ä³ÿëüí³ñòü Óêðà¿íñüêî¿ àâòîêåôàëüíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè (ÓÀÏÖ). Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî óðîäæåíö³ ðàéîíó ²âàí Ïàâëîâñüêèé (Ñîñí³âêà)
òà Þð³é Æåâ÷åíêî (ªëèçàâåòãðàäêà) áóëè ñåðåä êåð³âíèê³â ÓÀÏÖ.
Ó æîâòí³ 1921 ðîêó ð³øåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ ïàðàô³¿ òà ïðèºäíàííÿ ¿¿ äî Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè ïðàâîñëàâíèõ öåðêîâ ïðèéíÿëè æèòåë³ ñåëà ²âàíãîðîä.
Çàñíóâàëè àâòîêåôàëüíó ãðîìàäó ³ â Ñîñí³âö³. Íàâåñí³ 1922 ðîêó ìîëîäü ç ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ñâÿòî-Óñïåíñüêî¿ öåðêâè Îëåêñàíäð³âêè ï³äòðèìàëà ºïèñêîïà Ïàâëîâñüêîãî, à ñòàðó ãðîìàäó áëèçüêî 300 îñ³á ðîç³ãíàëè. Â ñåðåäèí³ 1920-õ ðîê³â á³ëüø³ñòü õðàì³â íà ÎëåêДо цілющих джерел рідної землі
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ñàíäð³âùèí³ ïåðåáóâàëà ï³ä êîíòðîëåì ÓÀÏÖ. Òàêà óêðà¿í³çàö³ÿ öåðêâè âèêëèêàëà çàíåïîêîºííÿ âëàäè ³ ïðèçâåëà çãîäîì äî
ë³êâ³äàö³¿ ãðîìàä ÓÀÏÖ ³ ðåïðåñ³é ñòîñîâíî ¿¿ ïàðàô³ÿí.

ВИСНОВКИ
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó ïðîõîäèëè ïîä³¿, ÿê³ áóëè õàðàêòåðíèìè äëÿ òåðèòîð³¿ âñ³º¿ Óêðà¿íè. Öüîìó ïåð³îäó áóëà ïðèòàìàííà áîðîòüáà çà âñòàíîâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Õâèë³ ãîëîäîìîðó 1921-1922 òà 1932-1933 ðîê³â òà
ñòàë³íñüêèõ ðåïðåñ³é çíèùèëè á³ëüøå í³æ 6 òèñÿ÷ æèòåë³â íàøîãî êðàþ.
Ó ãîñïîäàðñòâàõ â³äáóëèñÿ êàðäèíàëüí³ çì³íè. Íåùîäàâí³
ãîñïîäàð³ çåìë³ ñòàëè çàïåêëèìè âîðîãàìè âñòàíîâëåííÿ á³ëüøîâèöüêî¿ âëàäè òà ïðîâåäåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ «åêñïåðèìåíò³â». Ó öåé ïåð³îä ðîçâèâàëàñÿ îñâ³òà, ÿêîþ êåðóâàëè ðàäÿíñüê³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ – ðàéîííà ³íñïåêö³ÿ íàðîäíî¿ îñâ³òè, áóëà çáóäîâàíà ñåðåäíÿ øêîëà â Îëåêñàíäð³âö³ òà ªëèçàâåòãðàäö³, ðîçïî÷àëîñü âèäàâíèöòâî ãàçåòè «Á³ëüøîâèöüêèé
øëÿõ». Ó 1939 ðîö³ óòâîðèëàñü Ê³ðîâîãðàäñüêà îáëàñòü, îäíèì
³ç ¿¿ ðàéîí³â ñòàâ Îëåêñàíäð³âñüêèé.
Перевір себе:
1. Які можна виділити етапи розвитку революційних подій у нашому
краї?
2. Які загони протидіяли встановленню радянської влади на Олександрівщині?
3. Назви характерні риси голодоморів 1922-1923 та 1932-1933 років на
території нашого краю.
4. Якими були перші колгоспні утворення у нашому краї?
5. Охарактеризуй адміністративно-територіальний устрій та створення
Кіровоградської області у 1939 році. З території яких областей була
сформована Кіровоградська область?
6. Якими були людські втрати періоду сталінських репресій?
7. Як проходив процес реорганізації системи освіти, медицини?
8. Церковне життя у нашому краї у 1937–1939 роках.
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ДОКУМЕНТИ:
Документ No 1
З телеграми Київського губревкому
Народному комісару Внутрішніх справ УСРР
про політичне становище
в Чигиринському, Звенигородському, Канівському повітах.
10 липня 1920 року
«...Чигиринський повіт... Політичне становище повіту порівняно задовільне. Волвиконкоми майже скрізь зорганізовано. Створено сількомнезами, деякі вже зареєстровано. З боку Херсонської губернії з’явилася банда з 30 чол., учинивши напад, сховалися в с. Красносілля.
Розкладка в повіті виконана на 70 %, заготовлено 100 пар чобіт.
4 липня відбувся з’їзд голів волвиконкомів. Проводиться мобілізація офіцерів і чиновників, організовано комісію по боротьбі з дезертирством.
Ставлення до радвлади задовільне, до Петлюри та поміщиків останнім часом ставлення вороже.
Голова губревкому (підпис)»
(Центральний державний архів вищих органів влади
та управління країни. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 806. – Арк. 1)
Документ No 2
Із зведення по Кременчуцькій губернії на 5-6 вересня 1920 року
«...Чигиринський повіт. 29 серпня 1920 року було вчинено напад бандитів на містечко Олександрівка за 12 верст від Кам’янки. Захоплено
телефонний та телеграфний апарати, на цукровому заводі захоплено
5 000 000 крб., близько 10 пудів цукру та різних продуктів держконтори,
вбито 4 чол., із них 1 міліціонер та 1 продармієць.
Завідуючий губінструкторсько-інформаційним П-від. Олицька»
(Державний архів Полтавської області. –
Ф. Р-2289. – Оп. 1. – Спр. 5. – Акр. 30)
Документ No 3
З інформаційного зведення Кременчуцького губвідділу
управління. 21-22 листопада 1920 року
«...Чигиринський повіт. У селах Мельники, Трушівці та частково в районі Фундукліївки 17 листопада ввечері були банди Хмари, Деркача та
До цілющих джерел рідної землі
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Ільченка. Загальна чисельність до 300 шабель. Під загрозою розстрілів ці банди чинять перепони проведенню продрозкладки і добровільної явки дезертирів...»
(Державний архів Полтавської області. –
Ф. Р-2289. – Оп. 1. – Спр. 5. – Акр. 29)
Документ No 4
З виступу жителя с. Олександрівка, делегата конференції
безпартійних селян Чигиринського повіту Журбинського.
30-31 травня 1920 року
«Селянська влада вибрана по інструкції. Розкладка виконана
і зверху того червоне військо взяло 17 волів. Бувшої панської землі в
Олександрівці немає. Охорони немає. Є міліція, яка проводить справу
добросовісно, продовольча справа стоїть кепсько. До радянської влади відносяться симпатично. Підтримують її».
(Державний архів Київської області. –
Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 69)
Документ No 5
У жовтні 1921 року проведено кілька загальних зборів громадян
Олександрівки, які вирішили «взяти під охорону населення містечка
колії залізниці, телеграфну і телефонну лінії, а також технічні споруди,
надсилаючи допомогу військовим частинам» і пообіцяли «вжити заходів щодо проведення тижня зборів добровільних пожертв на користь
голодуючих Поволжя».
(Державний архів Кіровоградської області. –
Ф. Р-3156. – Оп. 1. – Спр. 1. – Акр. 23, 27)
Документ No 6
Семен Іванович Олійник, 1912 року народження,
житель смт Олександрівка
«Я народився в селі Олександрівка тоді ще Кам’янського району. Родина складалася з десяти чоловік. Наша хата знаходилася по
вул. Шевченка, 54. Ми мали корову, коня, свиней, було що їсти, а от
одягнутися не було в що, тому мати ткала, а потім шила нам свитини. Ми були як усі. Бідними в Олександрівці були або дуже хворі, або
дуже ледачі люди. Робота знаходилася завжди. Зміни почалися в колективізацію. Саме тоді почали розкуркулювати наших сусідів. Неда118
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леко від нас жила сім’я Хижняків – бездітна. Мали корів, троє коней,
але прийшли активісти і все забрали, все до горошинки, залишивши
їх на голодну смерть. Через декілька днів він помер з голоду та відчаю. Пам’ятаю і наших активістів. Це були молоді хлопці. Знаю, був
Рула, та ще деякі хлопці, навіть були такі, що не могли правильно сказати «куркуль», то казали «уруль». Вони робили любу шкоду крім добра. Як ми пережили голод? Дякуючи нашій мамі та корівці. Але молока на десять душ не вистачало, тому їли цвіт акації, лупу з пшона,
сушили мох, а потім перетирали і варили юшку. Лежали попід тинами
пухлі люди, не могли піднятися, бо ноги не слухались, їздила підвода та забирала всіх – і мертвих, і живих. Вивозили їх на кладовище,
що на теперішньому кагатному полі цукрозаводу, і скидали їх у глибоку яму. Мама нам приказувала: «Не йдіть далеко від хати, тримайтеся
один одного, бо заріжуть і з’їдять!».
Записано у 1999 році Громадською Вікторією
Документ No 7
Указ Президії Верховної Ради «Про створення Сумської,
Кіровоградської і Запорізької областей
у складі Української РСР» від 10 січня 1939 року
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики.
Об образовании Кировоградской области с центром в городе Кирово с переименованием его в Кировоград.
В состав Кировоградской области включить: город Кировоград,
Аджамский, Александрийский, Бобринецкий, Витязевский, Долинский,
Елизаветградский, Знаменский, Кировоградский сельский, Компаниевский, Новгородковский, Новопражский, Петровский и Устиновский
районы Николаевской области; Большевисковский, Добровеличковский, Маловисковский, Новоархангельский, Новомиргородский, Новоукраинский, Песчанобродский, Ровнянский, Тишковский и Хмелевский
районы Одесской области; Александровский, Златопольский, Каменский, Подвысоцкий и Чигиринский районы Киевской области; Новогеоргиевский и Онуфриевский районы Полтавской области.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин
Москва, Кремль, 10.01.1939 г.
До цілющих джерел рідної землі
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Основні події в історії Олександрівщини:
1. Березень 1918 року – окупація австро-німецькими військами території нашого краю.
2. 1818–1922 роки – діяльність Холодноярської республіки.
3. Липень 1919 року – за наказом Н. І. Махна вбито М. О. Григор’єва.
4. Серпень 1919 – січень 1920 р. – територія краю частково перебувала
під контролем денікінців.
5. 07.03.1923 р. – Олександрівщина ввійшла до складу Єлизаветградського, Олександрійського і Черкаського округів. Утворено Єлизаветградський та Олександрівський райони.
6. 15.09.1930 р. – Олександрівський район ввійшов до складу
Кам’янського району.
7. Лютий 1931 року – Єлизаветградський район приєднано до
Знам’янського району.
8. 09.02.1932 року – територія району ввійшла до складу Київської та
Одеської областей.
9. 1935 рік – відновлення Єлизаветградського та Олександрівського
районів.
10. 10.01.1939 року – утворено Кіровоградську область.
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II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
§ 10. Полум’яними шляхами війни.
Наш край у роки Великої Вітчизняної війни

Згадай:
1.
2.
3.
4.

Назви причини та характер Другої світової війни.
Початок Великої Вітчизняної війни й Україна.
Які зміни відбулися в нашому краї в 20–30-х роках ХХ століття?
Переддень війни. Яким було життя місцевих жителів на початку Великої Вітчизняної війни?
5. Які промислові підприємства працювали на території теперішнього
району напередодні війни?

ВСТУП
Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà áóëà îäí³ºþ ç íàéäðàìàòè÷í³øèõ ³ ðàçîì ç òèì íàéãðàíä³îçí³øèõ ïîä³é ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿. Ó ¿¿ âèð áóëî
âòÿãíóòî âñ³ ðåã³îíè, âñ³ îáëàñò³, ðàéîíè, ì³ñòà, ñåëà Óêðà¿íè.
Âåëèêà Â³ò÷èçíÿíà â³éíà âíåñëà ñâî¿ êîðåêòèâè ó äîë³ êîæíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ðîäèíè. Íåìàº æîäíî¿ ñ³ì’¿ â íàø³é äåðæàâ³,
ÿêà á íå âòðàòèëà êîãîñü ³ç ð³äíèõ íà ôðîíòàõ â³éíè, ï³ä ÷àñ
í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿, â êîòðó á âîíà íå ïðèíåñëà ãîðÿ. À ñê³ëüêè ³ìåí íå çàíåñåíî â Êíèãó âñåíàðîäíî¿ ïàì’ÿò³ òèõ, õòî ïîìåðëè â ïîëîí³ àáî æ áóëè çíèùåí³ ïðè ñïðîá³ âòåêòè, ñê³ëüêè
þíàê³â ëåæèòü íà äí³ Äí³ïðà – íåîáìóíäèðîâàíèõ ³ íåîçáðîºíèõ, ÿê³ òàê õîò³ëè ïîìñòèòèñÿ ôàøèñòàì ³ ÿêèõ òàê áåçäóìíî, áåç ï³äãîòîâêè êèäàëè íà çäîáóòòÿ ïëàöäàðì³â ð³çíîãî ðàíãó âîºíà÷àëüíèêè.

ПЕРШІ ДНІ ВІЙНИ
22 ÷åðâíÿ 1941 ðîêó ôàøèñòñüêà Í³ìå÷÷èíà áåç îãîëîøåííÿ
â³éíè íàïàëà íà Ðàäÿíñüêèé Ñîþç. Çàïëàíîâàíèé áëèñêàâè÷íèé ïîõ³ä Í³ìå÷÷èíè ³ ¿¿ ñîþçíèê³â ïî ðàäÿíñüê³é òåðèòîð³¿ âèÿâèâñÿ äàëåêî íå áëèñêàâè÷íèì. Í³ ÷åðåç ø³ñòü òèæí³â, ÿê Ã³òëåð ³ éîãî ãåíåðàëè ðîçðàõîâóâàëè, í³ ÷åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â, í³
â íàñòóïí³ ðîêè í³ìåöüêèé ÷îá³ò òàê ³ íå ñòóïèâ íà áðóê³âêó
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Ìîñêâè, õî÷à îêóïîâàíî áóëî ìàéæå âñþ ªâðîïåéñüêó ÷àñòèíó
ÑÐÑÐ, à âòðàòè ×åðâîíî¿ Àðì³¿ áóëè âåëè÷åçíèìè âæå â ïåðø³
ì³ñÿö³ â³éíè.
Ó ïåðø³ ì³ñÿö³ â³éíè í³ìåöüê³ â³éñüêà, íå äèâëÿ÷èñü íà îï³ð
×åðâîíî¿ Àðì³¿, øâèäêî ïðîñóâàëèñü íà ñõ³ä, îêóïóâàâøè çåìë³ Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè òà çàïðîâàäèâøè òóò ñâ³é ðåæèì.
Ç ïåðøèõ äí³â â³éíè ò³ëüêè á³ëüøå ñîòí³ çàÿâîê íà ôðîíò áóëî
ïîäàíî äîáðîâîëüöÿìè Îëåêñàíäð³âñüêîãî ³ ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ðàéîí³â. «Âñå äëÿ ôðîíòó – âñå äëÿ ïåðåìîãè!» – öåé ëîçóíã,
ÿêèé ç’ÿâèâñÿ ó ïåðø³ äí³ â³éíè, âèçíà÷àâ â³äòåïåð âåñü çì³ñò
æèòòÿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó.

РЕЖИМ ВОЄННОГО СТАНУ
Ç ïåðøèõ äí³â â³éíè çì³íþâàëàñÿ äèñöèïë³íà ³ ãðîìàäñüêèé
ïîðÿäîê ëþäåé. Ðîá³òíèêè, ñåëÿíè, ñëóæáîâö³ áóëè çàêð³ïëåí³
çà ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè, â³äïóñòêè çàáîðîíÿëèñÿ. Ñàìîâ³ëüíå â³äëó÷åííÿ ç ï³äïðèºìñòâà, ÿêå îáñëóãîâóâàëî â³éñüêîâó ïðîìèñëîâ³ñòü, ðîçãëÿäàëîñü ÿê äåçåðòèðñòâî. Â çâ’ÿçêó ç òèì, ùî íà
ôðîíò ï³øëî áàãàòî êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â, êîëãîñïíèê³â,
à â îáëàñò³ â³ä÷óâàëàñÿ íåñòà÷à ðîáî÷î¿ ñèëè, ê³ðîâîãðàäö³ âèñòóïèëè ç ³í³ö³àòèâîþ ïðàöþâàòè çà ñåáå ³ çà òèõ òîâàðèø³â,
ÿê³ ï³øëè íà ôðîíò.
Ñêëàäí³ çàâäàííÿ ñòîÿëè ïåðåä ïðàö³âíèêàìè ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó – óðîæàé 1941 ðîêó.
Ó öåé ÷àñ íà ñåë³ ðîçãîðíóâñÿ ïàòð³îòè÷íèé ðóõ ñåðåä æ³íîê,
ìåòîþ ÿêîãî áóëî çàì³íèòè ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ï³øëè íà ôðîíò.
Ò³ëüêè çà ïåðøèé òèæäåíü â³éíè â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ³ ªëèçàâåòãðàäñüêîìó ðàéîíàõ 58 æ³íîê ïåðåéøëè ïðàöþâàòè òðàêòîðèñòàìè ³ êîìáàéíåðàìè.
Ó Îëåêñàíäð³âö³ ³ ªëèçàâåòãðàäö³ îáëàäíóâàëèñÿ ïðèì³ùåííÿ ï³ä ãîñï³òàë³, äî äðóãî¿ ïîëîâèíè ëèïíÿ 1941 ðîêó âåëîñÿ
êåð³âíèöòâî ïî îðãàí³çàö³¿ ãðóï ñïðèÿííþ âèíèùóâàëüíîìó áàòàëüéîíó â áîðîòüá³ ç í³ìåöüêèìè ïàðàøóòèñòàìè ³ äèâåðñàíòàìè. Â Îëåêñàíäð³âö³ áóâ çá³ðíèé ïóíêò ìîá³ë³çîâàíèõ äëÿ áóä³âíèöòâà îáîðîííèõ ñïîðóä, ãîòóâàëîñÿ ï³äï³ëëÿ äëÿ ïàðòèçàíñüêî¿ áîðîòüáè íà âèïàäîê çàãàðáàííÿ ðàéîíó ã³òëåð³âöÿìè.
À â öåé ÷àñ ðàäÿíñüê³ â³éñüêà â³äñòóïàëè âæå íà òåðèòîð³¿ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Òóò ðîçãîð³ëèñÿ âàæê³ áî¿. Îáñòàíîâêà
íà ôðîíò³ ç êîæíèì äíåì óñêëàäíþâàëàñÿ. Í³ìåöüêî-ôàøèñò122
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ñüê³ â³éñüêà ïðîñóâàëèñÿ â ãëèá êðà¿íè, çàãàðáóþ÷è âñå íîâ³
ðåã³îíè îáëàñò³.

ОКУПАЦІЯ ФАШИСТАМИ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ
5 ñåðïíÿ 1941 ðîêó ã³òëåð³âö³ îêóïóâàëè ì. Ê³ðîâîãðàä, Îëåêñàíäð³âñüêèé ³ ªëèçàâåòãðàäñüêèé ðàéîíè. Âñë³ä çà ïåðåäîâèìè
÷àñòèíàìè í³ìåöüêî¿ àðì³¿ â êðàé ïðîñóâàëèñü çàãîíè ³ óñòàíîâè ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàâäàííÿì ÿêèõ áóëî çàêóòè ì³ñöåâå íàñåëåííÿ â êàéäàíè «íîâîãî ïîðÿäêó». Æîðñòîê³ñòü, çíåâàãà äî óêðà¿íö³â, ÿê äî ëþäåé íèæ÷îãî ´àòóíêó, áóëè ãîëîâíèìè ðèñàìè í³ìåöüêîãî 2-ãî óïðàâë³ííÿ.
Ó âåðåñí³ 1941 ðîêó Ã³òëåð ïðèçíà÷èâ íà ïîñàäó ðåéõñêîì³ñàðà Óêðà¿íè â³äîìîãî íàöèñòà Åð³õà Êîõà, ÿêèé íàãàäóâàâ ñâî¿ì ï³äëåãëèì: «ß ïðèáóâ ñþäè íå äëÿ òîãî, ùîá ðîçäàâàòè áëàãîñëîâåííÿ, à ùîá äîïîìîãòè ôþðåðó. Íàñåëåííÿ ìóñèòü ïðàöþâàòè, ïðàöþâàòè ³ ùå ðàç ïðàöþâàòè. Ìè ïðèéøëè ñþäè íå
äëÿ òîãî, ùîá ðîçäàâàòè ìàííó íåáåñíó, à ùîá ñòâîðèòè ïåðåäóìîâè äëÿ ïåðåìîãè».
Ç ïåðøèõ äí³â îêóïàö³¿ ôàøèñòñüê³ çàãàðáíèêè ïî÷àëè âïðîâàäæóâàòè òàê çâàíèé «íîâèé ïîðÿäîê».
Ïî÷àëèñÿ ÷îðí³ äí³ îêóïàö³¿. Íà áàãàòüîõ áóäèíêàõ áóëî âèâ³øåíî ñóâîð³ íàêàçè â³éñüêîâî¿ êîìåíäàòóðè. Ï³ä çàãðîçîþ
ñìåðò³ âñüîìó íàñåëåííþ ïðîòÿãîì 24 ãîäèí òðåáà áóëî ïðîéòè

Îêóïàö³ÿ ã³òëåð³âöÿìè Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó.
Ìàëþíîê ²ãîðà Íàã³ðíîãî
До цілющих джерел рідної землі

123

ðåºñòðàö³þ. Ëþäè õîâàëèñÿ, íà âóëèöÿõ áóëî ïîðîæíüî, ò³ëüêè
øèðÿëè åñåñ³âö³ ç àâòîìàòàìè. Í³ìö³ ç ïîë³ö³ºþ ðîáèëè îáëàâè, ïî÷àëîñÿ â³äïðàâëåííÿ ëþäåé äî Í³ìå÷÷èíè.
Ó ïðèì³ùåíí³ ñåðåäíüî¿ øêîëè â Îëåêñàíäð³âö³ í³ìö³ ðîçì³ñòèëè ñâ³é øòàá. Òî åñåñ³âö³, òî ãåñòàï³âö³, ï³çí³øå äîáðîâîëü÷à àðì³ÿ ðîçòàøîâóâàëèñü ó ñåðåäí³é øêîë³.
Ã³òëåð³âö³ ñîòíÿìè ðîçñòð³ëþâàëè ì³ñöåâå íàñåëåííÿ, ïðèìóøóâàëè éîãî ïðàöþâàòè íà ñåáå. Âîñåíè 1941 ðîêó ðîçñòð³ëÿíî
â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ³ ªëèçàâåòãðàäñüêîìó ðàéîíàõ 950 ºâðå¿â.
Ôàøèñòè âèäàâàëè íàêàçè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿê³ ðåãëàìåíòóâàëè æèòòÿ ëþäåé: «Çà íåïîñëóõ – ñìåðòü!» – ãîâîðèëîñÿ â á³ëüøîñò³ ç íèõ.
Â Îëåêñàíäð³âö³ ó ëþòîìó 1943 ðîêó áóëî óòâîðåíî ïåðåñèëüíèé òàá³ð äëÿ öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ, äå çíàõîäèëîñü 1059 ÷îëîâ³ê.
Íà ïîëÿõ ñòîÿâ í³êèì íå ç³áðàíèé õë³á äî ê³íöÿ ñåðïíÿ.
²ç ñòèãëîãî êîëîññÿ âèñèïàëîñÿ çåðíî. Çà íàêàçîì êîìåíäàíòà
ïî÷àëè çãàíÿòè âñå äîðîñëå íàñåëåííÿ äëÿ ðîáîòè â ïîë³. Õë³á,
ÿêèé çáèðàëè, éøîâ íà ïîòðåáè îêóïàíò³â ³ ïàðò³ÿìè âèâîçèâñÿ

Áàøòà ñìåðò³ â ñåë³ Öèáóëåâå. Â í³é í³ìåöüê³ çàãàðáíèêè
ïðîâîäèëè ðîçñòð³ëè íàñåëåííÿ
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äî Í³ìå÷÷èíè. Ôàøèñòè ãðàáóâàëè âñå, ùî áóëî íà ¿õ øëÿõó: êîëãîñïè, ÌÒÑ, öóêðîâèé êîìá³íàò,
ï³äïðèºìñòâà ì³ñöåâî¿ ïðîìèñëîâîñò³; òåðîðèçóâàëè íàñåëåííÿ.
Íàêàçè í³ìåöüêîãî êîìàíäóâàííÿ, ÿê³ áóëè ðîçâ³øàí³ íà êîæí³é
âóëèö³, ïîãðîæóâàëè ñìåðòíîþ êàðîþ çà íàéìåíøó ïðîâèíó. Çà óõèëÿííÿ â³ä ðåºñòðàö³¿ – ðîçñòð³ë, çà
íåÿâêó íà á³ðæó ïðàö³, ÿêà â³äïîâ³äàëà çà â³äïðàâêó ëþäåé ó Í³ìå÷÷èíó, – äî øèáåíèö³ àáî òþðåìíå óâ’ÿçíåííÿ, çà ïîÿâó ó âå÷³ðí³é ÷àñ íà âóëèö³ – ðîçñòð³ë íà
ì³ñö³. Ó ñåðïí³ 1941 ðîêó â ñåë³ Êðàñíîñ³ëëÿ ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ðàéîíó í³ìö³, çà äîíîñîì ì³ñöåâîãî æèòåëÿ Ðÿñèêà, ðîçñòð³ëÿëè 16 ÷îëîâ³ê ìèðíèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ ï³äîçðþâàëèñÿ ó çâ’ÿçêó
ç ïàðòèçàíàìè. Ìàñîâ³ ðîçñòð³ëè ïðîâîäèëèñÿ â Îëåêñàíäð³âö³. Âáèâñòâà ³ çíóùàííÿ íàä ñâî¿ìè æåðòâàìè âåëè òðè óñòàíîâè: êîìåíäàòóðà, ãåñòàïî ³ ïîëüîâà æàíäàðìåð³ÿ. Í³êîëè
â ³ñòîð³¿ íàøîãî ðàéîíó íàñåëåííÿ íå ï³ääàâàëîñÿ òàêîìó æîðñòîêîìó òåðîðó, ÿê ó äí³ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿.

ПЕРШІ КРОКИ ОПОРУ ЗАГАРБНИКАМ
Âèíèùóâàëüíèé áàòàëüéîí, îðãàí³çîâàíèé ó ëèïí³ 1941 ðîêó ³ çàëèøåíèé äëÿ ä³é ó òèëó âîðîãà äëÿ ïàðòèçàíñüêî¿ áîðîòüáè â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîí³, ïðî³ñíóâàâ íåäîâãî. Íà
íüîãî áóëî êèíóòî êàðàòåë³â, ³ çàã³í áóâ ôàêòè÷íî çíèùåíèé.
×àñòèíà ëþäåé, ÿê³ çíåâ³ðèëèñÿ â åôåêòèâíîñò³ ñâîº¿ áîðîòüáè ³, ïîâ³ðèâøè ïðîâîêàö³ÿì îêóïàíò³â, ðîç³éøëèñÿ ïî äîì³âêàõ, – ïîòðàïèëè äî ðóê êàðàëüíèõ îðãàí³â. Âèäàëè ñêëàäè ç³ çáðîºþ ³ ïðîäóêòàìè, ïîçáàâèëè ìàòåð³àëüíèõ äæåðåë
äëÿ ïîäàëüøîãî ³ñíóâàííÿ ïàðòèçàíñüêîãî ï³äï³ëëÿ. Òàê, âîñåíè 1941 ðîêó â ñ. Íîâà Îñîòà ïðèéøîâ â³äâ³äàòè ñâîþ ñ³ì’þ
ãîëîâà ðàéðàäè Òðîñàâ³àõ³ìó, êîìàíäèð ïàðòèçàíñüêî¿ ãðóïè
Ì. Þð÷åíêî.
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Êàðàòåë³ îòî÷èëè áóäèíîê ³ íàìàãàëèñÿ âçÿòè ãîëîâó æèâèì, àëå â³í çàõèùàâñÿ äî îñòàííüîãî, âáèâ í³ìåöüêîãî ñîëäàòà, ÿêèé ðâàâñÿ â îñåëþ. Â îñòàíí³ õâèëèíè áîþ Ì. Þð÷åíêî
ïðîáðàâñÿ íà äàõ ³ êèíóâ íà âîðîã³â ê³ëüêà ãðàíàò, à ñàì ï³ä
äèìîâîþ çàâ³ñîþ çíèê ó ë³ñ³. Ãëèáîêî¿ îñåí³, â çàìåò³ëü êàðàòåëÿì âäàëîñÿ ñõîïèòè Ì. Þð÷åíêà â ñåë³ Ñîñí³âêà. Éîãî äîâãî
äîïèòóâàëè â ãåñòàïî ³ â ïîë³ö³¿. Ùîá çàëÿêàòè ì³ñöåâå íàñåëåííÿ, í³ìö³ âèñíàæåíå ò³ëî Ì. Þð÷åíêà ïðèâ’ÿçàëè äî ùàáëèíè íà â³äêðèò³é áîðòîâ³é ìàøèí³. Íà íüîãî ïîâ³ñèëè òàáëè÷êó
ç íàïèñîì, ùî ñìåðòü áóäå òèì, õòî âåñòèìå ïàðòèçàíñüêó áîðîòüáó. Â ñóïðîâîä³ êàðàòåë³â ìàøèíà ïðî¿õàëà ïî öåíòðàëüí³é
âóëèö³ ê³ëüêà ðàç³â, à ïîò³ì Ì. Þð÷åíêà áóëî ðîçñòð³ëÿíî.

«НОВИЙ ПОРЯДОК» ФАШИСТІВ
Íà ÷îë³ çàãàðáàíèõ ðàéîí³â Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ ôàøèñòè ïîñòàâèëè ñïî÷àòêó äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ñâî¿õ
êîìåíäàíò³â, à ³ç çðàäíèê³â – «êåð³âíèê³â ðàéîí³â»: ñòàðøèí,
áóðãîì³ñòð³â. Ãîëîâíèì íà÷àëüíèêîì áóâ í³ìåöüêèé êîìåíäàíò,
ÿêèé ï³äëÿãàâ ãåá³òñêîì³ñàðîâ³. Òåðèòîð³ÿ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ áóëà ðîçáèòà íà îêðóãè – «ãåá³òè».
Îêðóãè – ãåá³òè

Áîáðèíåöüêèé
Äîëèíñüêèé
Ê³ðîâîãðàäñüêèé
Íîâîìèðãîðîäñüêèé

Îëåêñàíäð³âñüêèé
Îëåêñàíäð³éñüêèé
Ãàéâîðîíñüêèé
Ïåðâîìàéñüêèé
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Ðàéîíè

Áîáðèíåöüêèé, Ð³âíåíñüêèé, Óñòèí³âñüêèé,
Âèòÿç³âñüêèé
Âîëèíñüêèé, Íîâîïðàçüêèé,
Íîâãîðîäê³âñüêèé, Ïåòðîâñüêèé
Ê³ðîâîãðàäñüêèé, Àäæàðñüêèé,
Âåëèêîâèñê³âñüêèé, Êîìïàí³¿âñüêèé
Íîâîìèðãîðîäñüêèé, Õìåë³âñüêèé,
Ìàëîâèñê³âñüêèé, Íîâîóêðà¿íñüêèé,
Çëàòîï³ëüñüêèé
Îëåêñàíäð³âñüêèé, ªëèçàâåòãðàäñüêèé,
Êàì’ÿíñüêèé, ×èãèðèíñüêèé
Îëåêñàíäð³éñüêèé, Îíóôð³¿âñüêèé,
Çíàì’ÿíñüêèé
Íîâîàðõàíãåëüñüêèé, Ï³äâèñîöüêèé
Äîáðîâåëè÷ê³âñüêèé, Òèøê³âñüêèé,
Ï³ùàíîáð³äñüêèé
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Íà ÷îë³ Îëåêñàíäð³âñüêîãî îêðóãó í³ìö³ ïîñòàâèëè ãåá³òñêîì³ñàðà Ëàíãå, ÿêèé ìàâ ó ñâî¿õ ðóêàõ ïîë³òè÷íó, àäì³í³ñòðàòèâíó ³ ãîñïîäàð÷ó âëàäó. Ãåá³òñêîì³ñàð Ëàíãå ó ïîâ³ò³ ââàæàâñÿ âåëèêèì ïîì³ùèêîì, ãðàáóâàâ ó êîëãîñïàõ âñå ìàéíî, ìàâ
âåëèêó îõîðîíó ç í³ìåöüêèõ ñîëäàò³â.
Ó ñåëàõ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ãåá³òó â ïåð³îä îêóïàö³¿ êîëãîñïè
áóëè ïåðåéìåíîâàí³ íà «ãðîìàäñüê³ äâîðè», íà ÷îë³ ÿêèõ ñòàâèëè ñòàðîñòó ç ì³ñöåâèõ çàìîæíèõ ñåëÿí. «Êóçíºöîâ – ïîë³öàé
ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ðàéîíó ç ñ³ì’¿ ðîçêóðêóëåíèõ, ê³ëüêà ðàç³â
áóâ çàñóäæåíèé ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ çà êðàä³æêè, õóë³ãàíñòâî,
ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ ðîçñòð³ëþâàâ íàñåëåííÿ». Çà íåâèõ³ä íà ðîáîòó ì³ñöåâèì æèòåëÿì çàãðîæóâàëà øèáåíèöÿ. Îñîáëèâèìè çâ³ðñòâàìè â³äçíà÷àëèñÿ Àäîëüô Êðàóçå â Îëåêñàíäð³âñüêîìó, Ïåòåð
Ôëåêåð â Öèáóë³âñüêîìó ïîâ³òàõ. Âîíè çàáèâàëè êîæíèé äåíü
ïî äåñÿòü, äâàäöÿòü ÷îëîâ³ê äî ñìåðò³. Îêóïàíòè â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîí³ ñèñòåìàòè÷íî ïðîâîäèëè ïîãðàáóâàííÿ íàñåëåííÿ, çîáîâ’ÿçóâàëè êîæíèé äâ³ð «...äàðóâàòè äëÿ í³ìåöüêî¿ àðì³¿
çà «âèçâîëåííÿ» – êîðîâ, êóðåé, ÿéöÿ, ìîëîêî, ìåä, êîâäðè, ÷îáîòè, âàëÿíêè, øêàðïåòêè, íàâ³òü äèòÿ÷³ ³ãðàøêè». Êîæåí ð³ê
ñåëÿíñüêèé äâ³ð ïîâèíåí «äàðóâàòè í³ìöÿì 3 öåíòíåðè êàðòîïë³,
ñêëàäàòè ïîäàòîê çà ñåáå 300 êàðáîâàíö³â, çà ïîñ³â – 800 êàðáîâàíö³â, çà ñîáàêó – 300 êàðáîâàíö³â, çà êîðîâó – 500 êàðáîâàíö³â, çäàòè 60 øòóê ÿºöü â³ä êîæíî¿ êóðêè». Ââîäèëîñÿ ïîäóøíå
120 êðá. çà ÷îëîâ³êà ³ 100 êðá. çà æ³íêó. Ìàéæå âåñü õë³á ³ç ãðîìàäñüêèõ äâîð³â ñåëÿí í³ìö³ çàáèðàëè ³ âèâîçèëè äî Í³ìå÷÷èíè.
Áàçàð çîâñ³ì çàêðèëè, ùîá ì³ñöåâå íàñåëåííÿ íå ìàëî çìîãè çáèðàòèñÿ ðàçîì. Äåÿê³ òîâàðè â³äïóñêàëè ñåëÿíàì ëèøå â ïîðÿäêó
òàê çâàíîãî «îòîâàðþâàííÿ» çà çäàíó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ. Áóëî ââåäåíî «ïóíêòóâàííÿ» – çà çäàíó ïðîäóêö³þ ñåëÿíè îäåðæóâàëè âèçíà÷åíó ê³ëüê³ñòü îäèíèöü ïóíêò³â, ïî ÿêèõ
îêóïàíòè âèäàâàëè òîâàðè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³, àëå îáì³í áóâ
íåð³âíèé. Ùîá êóïèòè ê³ëîãðàì ñîë³, ïîòð³áíî áóëî çäàòè 100 ë³òð³â ìîëîêà àáî 5 êã ìåäó.

ВИВЕЗЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО НІМЕЧЧИНИ
Óæå íà ïî÷àòêó îêóïàö³¿ í³ìö³ ïî÷àëè âåñòè íàá³ð ðîáî÷î¿
ñèëè äî Í³ìå÷÷èíè. Ïî íàñåëåíèõ ïóíêòàõ âîíè äàþòü ðîçêëàäêó íà ëþäåé, ÿêèõ êîìåíäàíòè ³ ïîë³öà¿ ïîâèíí³ â³ä³áðàòè ³ íàïðàâèòè íà ïðèéìàëüí³ ïóíêòè çàë³çíèö³, à çâ³äòè
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¿õ ó çàáèòèõ âàãîíàõ â³äïðàâëÿëè äî Í³ìå÷÷èíè.
Â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ãåá³òñêîì³ñàð³àò³ ç âåñíè
1942 ðîêó áóëà óòâîðåíà
á³ðæà ïðàö³.
Öÿ á³ðæà ìàëà çà ìåòó ç³áðàòè ³ â³äïðàâèòè
ÿê ìîæíà á³ëüøå ðîáî÷î¿
ñèëè äî Í³ìå÷÷èíè. Ðîáèëîñü öå òàêèì ÷èíîì:
âíî÷³ æàíäàðìè ³ ïîë³öà¿ îòî÷óâàëè ñåëî, âäèðàëèñü â õàòè, çàáèðàëè
ìîëîäü ³ ãíàëè ¿¿ â ïîë³ö³þ. À âðàíö³ þíàê³â òà ä³â÷àò âèãàíÿëè íà çàë³çíè÷íó ñòàíö³þ Ôóíäóêë³¿âêà äëÿ ïîñàäêè ó âàãîíè.
ßêùî áàòüêè ïåðåõîâóâàëè ñâî¿õ ä³òåé â³ä ïîë³öà¿â, òî öÿ ñ³ì’ÿ
çààðåøòîâóâàëàñÿ, à ìàéíî êîíô³ñêîâóâàëîñÿ, áóäèíîê ï³äïàëþâàëè. Òà êîëè ó êâ³òí³ 1943 ðîêó ìîëîäü ñåëà Áóäà ×èãèðèíñüêîãî ðàéîíó â³äìîâèëàñü ¿õàòè äî Í³ìå÷÷èíè, à ï³øëà â ë³ñ
äî ïàðòèçàí³â, òî çà ðîçïîðÿäæåííÿì ãåá³òñêîì³ñàðà Îëåêñàíäð³âñüêîãî ïîâ³òó Ëàíãå âñå ñåëî áóëî ïîâí³ñòþ ñïàëåíå, âñ³õ íåïðàöåçäàòíèõ ðîçñòð³ëÿíî, à ïðàöåçäàòíèõ âèâåçåíî íà êàòîðæí³ ðîáîòè äî Í³ìå÷÷èíè. Ç Îëåêñàíäð³âùèíè íà êàòîðæí³ ðîáîòè äî Í³ìå÷÷èíè áóëî âèâåçåíî 862 æèòåë³.

ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ
В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ
Ïàðòèçàíñüêèé ðóõ áåðå ñâ³é ïî÷àòîê óæå ç ñåðïíÿ 1941 ðîêó. Ïðè÷èíîþ éîãî ñëàáêîñò³ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ áóëî òå,
ùî îðãàí³çàö³ÿ áîðîòüáè ó âîðîæîìó òèëó óñêëàäíþâàëàñÿ ïîñï³øí³ñòþ ³ ôîðìàë³çìîì ó äîáîð³ êàäð³â ³ ï³äãîòîâö³ ¿õ äî ä³ÿëüíîñò³ â íåëåãàëüíèõ óìîâàõ, çàêëàäàíí³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â, ñòâîðåííÿ êîíñï³ðàòèâíèõ
êâàðòèð. Äëÿ íàëàãîäæåííÿ ðîáîòè ï³äï³ëüíèê³â ³ ðîçãîðòàííÿ
ïàðòèçàíñüêî¿ áîðîòüáè íåîáõ³äíî áóëî ñòâîðèòè ï³äï³ëüí³ îðãàí³çàö³¿, ïàðòèçàíñüê³ çàãîíè òà äèâåðñ³éí³ ãðóïè. Çà öþ ðîáîòó âçÿâñÿ ñåêðåòàð ï³äï³ëüíîãî îáêîìó ÊÏ(á)Ó Ì. Ì. Ñêèðäà.
Ïðîòÿãîì çèìè 1941-1942 ðîê³â Ì. Ì. Ñêèðäà íàëàãîäèâ çâ’ÿçîê
128

До цілющих джерел рідної землі

ç Å. À. Ñêàáàðäîì, Ñ. ². Äîâæåíêîì, À. Ã. Æèâîãëÿäîì; â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîí³ ç À. Ñ. Êóöåíêîì; â ªëèçàâåòãðàäñüêîìó
ðàéîí³ ç Ï. ². Áîºâöåì.
Äëÿ çðó÷íîñò³ êåð³âíèöòâà ç áîêó ï³äï³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ âñþ
òåðèòîð³þ â îáëàñò³ áóëî ðîçïîä³ëåíî íà òðè êóù³. Äî ïåðøîãî êóùà âõîäèëî 11 ðàéîí³â. Ãðóïó ðàéîí³â ³ç öåíòðîì ó ì³ñò³
Êàì’ÿíêà î÷îëèâ Ï. Ê. Âàñèëèíà.
Ó ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó çíàõîäèëèñü òàê³ ïàðòèçàíñüê³ çàãîíè:
1. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ³ì. Âîðîøèëîâà, ùî ä³ÿâ ó 1941–
1943 ðîêàõ â Êàì’ÿíñüêîìó, Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîíàõ. Êîìàíäèð çàãîíó À. Ñ. Êóöåíêî.
2. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ³ì. Ñòàë³íà, ùî ä³ÿâ ó 1943 ðîö³
â Õîëîäíîìó ßðó. Êîìàíäèð çàãîíó Ï. À. Äóáîâèé.
3. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ³ì. Õðóùîâà, ùî ä³ÿâ ó 1943 ðîö³
â Êðèìê³âñüêîìó ë³ñ³.
Â ªëèçàâåòãðàäñüêîìó ðàéîí³ ä³ÿëè òàê³ çàãîíè:
1. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ³ì. Ñòàë³íà, ùî ä³ÿâ ó 1941 ðîö³ ï³ä
êåð³âíèöòâîì ². Ñ. Ùó÷åíêà.
2. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ³ì. Ùîðñà, ùî ä³ÿâ ó 1941 ðîö³ ó
×îðíîìó ë³ñ³. Êîìàíäèð çàãîíó ². ². Íå÷àºâ.
3. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ³ì. Âîðîøèëîâà, ùî ä³ÿâ ó 1942 ðîö³ â ªëèçàâåòãðàäö³. Êîìàíäèð çàãîíó Ì. Ì. Ñêèðäà.

Êåð³âíèêè ïàðòèçàíñüêèõ ôîðìóâàíü Ê³ðîâîãðàäùèíè ². Ä. Ä³áðîâà,
À. Ã. Êàï³òàíîâ, Ì. Ì. Ñêèðäà, Ê. ². Ñàáàíñüêèé, Ñ. ². Äîâæåíêî
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Êîìàíäèð
ïàðòèçàíñüêîãî
çàãîíó
À. Ñ. Êóöåíêî

Êîìàíäèð
ïàðòèçàíñüêîãî
çàãîíó
Ï. À. Äóáîâèé
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4. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ³ì. Âîðîøèëîâà, ùî ä³ÿâ ó 1943 ðîö³. Êîìàíäèð çàãîíó
Ñ. ². Äîâæåíêî.
5. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ³ì. Õðóùîâà, ùî
ä³ÿâ ó 1943 ðîö³. Êîìàíäèð çàãîíó ². Ò. Ïðèñÿæíþê.
6. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í «Çà Áàòüê³âùèíó», ùî ä³ÿâ ó 1943 ðîö³. Êîìàíäèð çàãîíó
Ì. Ï. Êðèøòàëü.
7. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ³ì. Ñóâîðîâà, ùî
ä³ÿâ ó 1943 ðîö³. Êîìàíäèð çàãîíó Ã. Ì. Âîëîä³í.
8. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ³ì. Ô. Äçåðæèíñüêîãî, ùî ä³ÿâ ó 1943 ðîö³. Êîìàíäèð çàãîíó ª. ². Ïåòðîâ.
Ïåðø³ òèæí³ ïàðòèçàíñüêî¿ â³éíè â òèëó
âîðîãà áóëè íàéâàæ÷èì ïåð³îäîì. Íå áóëî çîâñ³ì í³ÿêîãî äîñâ³äó ï³äï³ëüíî¿ ðîáîòè. Êð³ì
òîãî, â çàãîíè ïàðòèçàí³â ïðîíèêàëè, ÿê ï³çí³øå âèÿâèëîñÿ, àãåíòè í³ìåöüêîãî ãåñòàïî.
Äî ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó ³ì. Âîðîøèëîâà (êîìàíäèð À. Ñ. Êóöåíêî) âõîäèëî 350 ÷îëîâ³ê. Â³í
ðîçãîðíóâ áîéîâ³ ä³¿ íà òåðèòîð³¿ Êàì’ÿíñüêîãî,
Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîí³â Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ òà Ñì³ëÿíñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ (íèí³
×åðêàñüêî¿) îáëàñò³.
Ïàðòèçàíè âèñàäèëè ó ïîâ³òðÿ íàôòîñêëàä,
ðîçãðîìèëè øòàá í³ìåöüêî¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ³ çàõîïèëè âàæëèâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ïåðåñëàëè ÷åðåç ë³í³þ ôðîíòó êîìàíäóâàííþ ×åðâîíî¿ Àðì³¿. Ðàçîì ç íàðîäíèìè ìåñíèêàìè
Ñì³ëÿíñüêîãî ðàéîíó âîíè çíèùèëè âîðîæ³
ãàðí³çîíè ó ñåëàõ Ìåëüíèêè òà Ñòàðà Îñîòà.
Ï³ä ÷àñ ö³º¿ îïåðàö³¿ áóëî âáèòî ïîíàä 100
îêóïàíò³â ³ çíèùåíî ÷èìàëî áîéîâî¿ òåõí³êè. Óíèêàþ÷è ïåðåñë³äóâàííÿ ã³òëåð³âñüêèõ
â³éñüê, ïàðòèçàíè ïåðåéøëè ó Ñì³ëÿíñüêèé,
à ïîò³ì ó Á³ëîçåðñüêèé ë³ñè, çâ³äêè ïðîäîâæóâàëè çàâäàâàòè óäàð³â ïî âîðîãó. Ïàðòèçàíñüêèì çàãîíîì ç áîÿìè âèçâîëåíî òðè íàДо цілющих джерел рідної землі

ñåëåíèõ ïóíêòè (ñ. Ãîëèêîâå, ñ. Êðèìêè ³ õóò³ð Þð÷èõà). Ï³ñëÿ ç’ºäíàííÿ ç ÷àñòèíàìè
×åðâîíî¿ Àðì³¿ ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ïåðåäàâ
ñâ³é îñîáîâèé ñêëàä (247 ÷îëîâ³ê ³ âñþ çáðîþ)
äî Õàðê³âñüêî¿ ×åðâîíîïðàïîðíî¿ ñòð³ëåöüêî¿
äèâ³ç³¿.
Ó
çàãîí³
áóëà
çâ’ÿçê³âöåì
ó÷èòåëüêà Êñåí³ÿ Ñ³ðÿê. Âîíà íà ïî÷àòêó îðãàí³çàö³¿ Êàì’ÿíñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó
(ç 3 ñåðïíÿ 1941 ðîêó) ï³øëà ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì
äî ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó ³ àêòèâíî âèêîíóâàëà áîéîâ³ çàâäàííÿ. Ó ñêëàäíèõ óìîâàõ æèòòÿ
ïàðòèçàí³â, çà çàâäàííÿìè êîìàíäèðà çàãîíó
Êñåí³ÿ ïåðåéøëà íà íåëåãàëüíèé ñòàí â Îëåêñàíäð³âêó, îðãàí³çóâàëà òàì äèâåðñ³éíó ãðóïó,
ïîòðó¿ëà õóäîáó, ñâèíåé, ùî ¿õ ìàëè â³äïðàâèòè äî Í³ìå÷÷èíè. Â ¿¿ õàò³ ë³êóâàëèñÿ ïîðàíåí³ ïàðòèçàíè. Êñåí³ÿ Ñ³ðÿê ïèñàëà ëèñò³âêè ³
ïîøèðþâàëà ¿õ ñåðåä íàñåëåííÿ.
Ó ãðóäí³ 1941 ðîêó ï³äðèâíèêè-ùîðñ³âö³ ïîâåðòàëèñÿ ç ÷åðãîâîãî çàâäàííÿ ³ çóïèíèëèñü íà â³äïî÷èíîê ó ñàðà¿ Äìèòð³âñüêîãî ë³ñíèöòâà. Ã³òëåð³âö³ âèñòåæèëè ¿õ, îòî÷èëè ñàðàé, çíÿëè îõîðîíó é çàïðîïîíóâàëè
ïàðòèçàíàì çäàòèñü áåç áîþ. Àëå ó â³äïîâ³äü
çàãðèì³ëè ïîñòð³ëè. Çàâ’ÿçàâñÿ íåð³âíèé á³é.
Ã³òëåð³âö³ ï³äïàëèëè ñàðàé. Ó âîãí³ çãîð³ëè
Î. Ã. Ëóíÿ÷åíêî, Î. Ï. Ñèòíèê, ². Ë. Óëüÿíè÷,
². Ï. Ñåìåíêîâ, ². ². Íå÷àºâ òà ³íø³.
Íàâåñí³ 1942 ðîêó â Íåðóáà¿âñüêîìó ë³ñ³ áóâ
îðãàí³çîâàíèé ïàðòèçàíñüêèé çàã³í, êîìàíäèðîì éîãî ïðèçíà÷èëè Ì. Ì. Ñêèðäó.
Êîìàíäóâàííÿ çàãîíó ³ìåí³ Âîðîøèëîâà
ïðèéíÿâ Ñåìåí ²âàíîâè÷ Äîâæåíêî. Çà ê³ëüêà
ì³ñÿö³â ó ×îðíîìó ë³ñ³ çàã³í áóëî ïåðåòâîðåíî
íà ïàðòèçàíñüêå ç’ºäíàííÿ. Äî ç’ºäíàííÿ âõîäèëî ñ³ì ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â.
Ï³äðèâíèêè çàãîíó âåëè áîéîâ³ îïåðàö³¿ íà
çàë³çíè÷íèõ êîë³ÿõ, ³íø³ ãðóïè ïàðòèçàí³â
íàïàäàëè íà âîðîæ³ ãàðí³çîíè, ïîë³öåéñüê³
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Ñåêðåòàð
ï³äï³ëüíîãî
îáêîìó ÊÏ(á)Ó
Í. Í. Ñêèðäà

Çâ’ÿçê³âåöü
ïàðòèçàíñüêîãî
çàãîíó
Êñåí³ÿ Ñ³ðÿê

Êîìàíäèð
ïàðòèçàíñüêîãî
çàã³íó
Ñ. ². Äîâæåíêî
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ä³ëüíèö³ ³ ðóéíóâàëè ë³í³¿ çâ’ÿçêó. 8 æîâòíÿ 1943 ðîêó ïàðòèçàíè ï³äãîòóâàëè é çä³éñíèëè í³÷íó áîéîâó âèëàçêó â ñåëî Âåñåëèé Êóò, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ïîøêîäèëè ³ ñïàëèëè 15 ìàøèí, ðîçãðîìèëè øòàá æàíäàðìåð³¿, âáèëè 70 îêóïàíò³â, 8 ïîë³öà¿â.
Ó ñåðåäèí³ 1942 ðîêó íà òåðèòîð³¿ ×èãèðèíñüêîãî ðàéîíó ïî÷àëà ä³ÿòè ï³äï³ëüíà ãðóïà íà ÷îë³ ç Ï. À. Äóáîâèì.
Çàã³í ðîçòàøóâàâñÿ ó Õîëîäíîìó ßðó é îõîïëþâàâ ñâî¿ì
âïëèâîì òåðèòîð³þ ×èãèðèíñüêîãî, Êàì’ÿíñüêîãî òà Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîí³â. Äî ê³íöÿ 1943 ðîêó â çàãîí³ âæå íàë³÷óâàëîñÿ 1047 íàðîäíèõ ìåñíèê³â. Áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïåðåâåäåííÿ çàãîíó ó ç’ºäíàííÿ ³ì. Ñòàë³íà.
Ó ñåðïí³ 1943 ðîêó ã³òëåð³âö³ ï³äòÿãíóëè äî Õîëîäíîãî ßðó
áëèçüêî ÷îòèðüîõ ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷ ñîëäàò³â, òàíêè, ãàðìàòè
³ ì³íîìåòè. Ë³ñ áóâ îòî÷åíèé ç óñ³õ ñòîð³í. Çàâ’ÿçàâñÿ íåð³âíèé
á³é, ùî òðèâàâ 10 ãîäèí. Îñîáëèâî â³äçíà÷èëèñü â íüîìó çàñòóïíèê êîìàíäèðà ðîçâ³äêè Ìèêîëà Äîðîôåºâ, Òèìîô³é Òêà÷,
Îëåêñàíäð Ãóðîâ òà ³íø³.
Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í «Çà Áàòüê³âùèíó» ñôîðìîâàíèé ó
÷åðâí³ 1943 ðîêó øòàáîì ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó Ï³âäåííîãî
ôðîíòó òà íàïðàâëåíèé äî ×óòÿíñüêîãî ë³ñó äëÿ ïðîâåäåííÿ
ïàðòèçàíñüêî¿ áîðîòüáè â òèëó âîðîãà. Çàã³í ä³ÿâ äî ç’ºäíàííÿ ç ÷àñòèíàìè Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿ â ªëèçàâåòãðàäñüêîìó ³
Çíàì’ÿíñüêîìó ðàéîíàõ. Çàã³í «Çà Áàòüê³âùèíó» ïðîâ³â çíà÷íó ðîáîòó ïî çíèùåííþ æèâî¿ ñèëè ³ áîéîâî¿ òåõí³êè îêóïàíò³â ó ðàéîí³, áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ðàçîì ç ÷àñòèíàìè Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿ ó âèçâîëåíí³ â³ä í³ìåöüêèõ çàãàðáíèê³â ñåëà
Äìèòð³âêà ³ â çíèùåíí³ êàðàëüíèõ çàãîí³â í³ìåöüêî¿ æàíäàðìåð³¿ â ñåëàõ Ãóòíèöÿ, ßíè÷ ³ Öâ³òíå. Ïàðòèçàíñüêèé çàã³í
ä³ÿâ äîâãèé ÷àñ ðàçîì ç ïàðòèçàíñüêèì çàãîíîì ³ì. Õðóùîâà
(êîìàíäèð ². Ò. Ïðèñÿæíþê). Íà òåðèòîð³¿ Çíàì’ÿíñüêîãî ³ ×èãèðèíñüêîãî ðàéîí³â ïî÷àâ ä³ÿòè ïàðòèçàíñüêèé çàã³í ³ì. Ñóâîðîâà (êîìàíäèð Â. Ã. Âîëîä³í). ßäðî ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó áóëî âèñàäæåíå øòàáîì ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó ïðè â³éñüêîâ³é ðàä³ Ï³âäåííîãî ôðîíòó â ñêëàä³ 7 ÷îëîâ³ê äëÿ ïðîâåäåííÿ
ïàðòèçàíñüêî¿ áîðîòüáè â òèëó âîðîãà.
Òèì ÷àñîì îêóïàíòè, çàíåïîêîºí³ øèðîêèì ðîçìàõîì ïàðòèçàíñüêî¿ áîðîòüáè, ïîñèëþþòü êàðàëüí³ çàõîäè. Ó æîâòí³ 1943
ðîêó âîíè âèð³øèëè ïðîâåñòè âåëèêó êàðàëüíó îïåðàö³þ ïðîòè
ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â, ùî áàçóâàëèñÿ ó ×îðíîìó ë³ñ³. Íà ï³äñòóïàõ äî ×îðíîãî ë³ñó çîñåðåäæóâàëèñÿ âåëèê³ çàãîíè ïîë³ö³¿
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òà æàíäàðìåð³¿. Ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â ×îðíèé
ë³ñ áîìáóâàëè ã³òëåð³âñüê³ ë³òàêè.

РЕЙД І. М. НАУМОВА
НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ
Âàæëèâó ðîëü ó ðîçãîðòàíí³ ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó íà Îëåêñàíäð³âùèí³ â³ä³ãðàâ ðåéä êàâàëåð³éñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî ç’ºäíàííÿ ï³ä
êîìàíäóâàííÿì ². Ì. Íàóìîâà, ùî â³äáóâñÿ ó
ëþòîìó-áåðåçí³ 1943 ðîêó. Íàóì³âö³ ïðîéøëè
÷åðåç ×èãèðèíñüêèé, Êàì’ÿíñüêèé, Îëåêñàíäð³âñüêèé ðàéîíè, âèêëèêàâøè ñïðàâæíþ ïàí³êó ñåðåä ã³òëåð³âö³â. Öåé ðåéä çàâäàâ ôàøèñòàì âåëèêèõ âòðàò ó æèâ³é ñèë³ ³ òåõí³ö³,
àêòèâ³çóâàâ áîðîòüáó ïðîòè í³ìåöüêèõ îêóïàíò³â, çì³öíèâ íàðîäíó â³ðó â øâèäêó ïåðåìîãó íàä âîðîãîì.

РОЗСТРІЛИ ФАШИСТАМИ МІСЦЕВОГО
НАСЕЛЕННЯ
Ó ñåë³ Êðèìêè Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó
17 ëèñòîïàäà 1943 ðîêó ôàøèñòè óâ³ðâàëèñü
íà âóëèöþ ñåëà ³ ïî÷àëè áèòè íàñåëåííÿ. Âîíè
âäèðàëèñÿ íà ïîäâ³ð’ÿ, øòîâõàëè ëþäåé ïðèêëàäàìè, ç³ãíàëè â öåðêâó âñ³õ ÷îëîâ³ê³â, ñòàðèê³â òà ï³äë³òê³â. Ö³ëó í³÷ ïîòåðïàëè çà÷èíåí³ â öåðêâ³ ëþäè, à ôàøèñòè â öåé ÷àñ ãðàáóâàëè ìàéíî. Âðàíö³ í³ìö³ â³äêðèëè öåðêâó ³ âñ³õ
÷îëîâ³ê³â âèãíàëè ó ñòåï. Äî ñåëà äîëèíóëè ïîñòð³ëè, òî ðîçñòð³ëþâàëè í³ â ÷îìó íå âèííèõ
ëþäåé. Òàêèì ÷èíîì çàãàðáíèêè ðîçïðàâèëèñü
³ç ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè çà ñï³âïðàöþ ç ïàðòèçàíàìè.
Íà çàõèñò Áàòüê³âùèíè ñòàâàëî âñå íàñåëåííÿ. Ñâîþ ïîñèëüíó äîïîìîãó ïàðòèçàíàì
íàäàâàëè ³ ï³äë³òêè.
Òàê, Ôåäÿ Øåïåëü òà ßøà Ìàòâ³ºíêî ç ñåëà Ï³äë³ñíå, ÿê³ áóëè ïàñòóõàìè ë³ñãîñïó,
òðèìàëè çâ’ÿçîê ç ïàðòèçàíàìè. Äàâàëè ¿ì
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Âàíÿ
Êîíîâàëåíêî

Âàíÿ Þð÷åíêî
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Ä³ÿëüí³ñòü ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â òà ðåéä ². Ì. Íàóìîâà

Ôåäÿ Øåïåëü

Ïàì’ÿòíèê ï³îíåðàì-ãåðîÿì,
çàêàòîâàíèì ôàøèñòàìè â ñ. Ï³äë³ñíå

ßøà Ìàòâ³ºíêî

â³äîìîñò³ ïðî ïåðåñóâàííÿ í³ìåöüêèõ â³éñüê, ïðî ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ í³ìåöüêèõ ÷àñòèí, ïðî îáëàâè, ÿê³ ãîòóâàëèñü
íà 26 æîâòíÿ 1943 ðîêó. Õëîïö³ áóëè ñõîïëåí³ îêóïàíòàìè
â ë³ñ³. Äâà äí³ âîðîãè ¿õ êàòóâàëè, ùîá ä³çíàòèñÿ ïðî ïàðòèçàíñüêèé çàã³í, àëå í³ÿêèõ â³äîìîñòåé íå îòðèìàëè. Ôåäþ Øåïåëÿ ³ ßøó Ìàòâ³ºíêà, ðàçîì ³ç ¿õí³ìè òîâàðèøàìè Âàíåþ Þð÷åíêîì ³ Âàíåþ Êîíîâàëåíêîì íàï³âæèâèìè ôàøèñòñüê³ íåëþäè çàêîïàëè â çåìëþ.

ДОПОМОГА ПАРТИЗАНІВ У ВИЗВОЛЕННІ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ (січень 1944 року)
26 ëèñòîïàäà 1943 ðîêó ê³ðîâîãðàäñüê³ ïàðòèçàíè çóñòð³ëèñü ïîáëèçó ×óòÿíñüêîãî ë³ñó ç òàíê³ñòàìè 31-¿ òàíêîâî¿ áðèãàäè 29-ãî òàíêîâîãî êîðïóñó ãåíåðàëà-ìàéîðà Î. Êèðè÷åíêà,
ÿê³ ïðîðâàëè îáîðîíó ã³òëåð³âö³â ³ âèéøëè â ðåéä ïî òèëàõ
âîðîãà. Ñì³ëèâèìè ä³ÿìè òàíê³ñò³â ³ ïàðòèçàí³â 28 ëèñòîïàäà
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áóëî ðîçãðîìëåíî ôàøèñòñüêèé ãàðí³çîí ó Âîäÿíîìó.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âîðîãà ìàëà äîðîãà Ê³ðîâîãðàä–×åðêàñè. Çàãîíè ³ìåí³ Âîðîøèëîâà (êîìàíäèð Ñ. ². Äîâæåíêî), ³ìåí³ Ñòàë³íà (êîìàíäèð Ï. Î. Äóáîâèé) áîéîâèìè ä³ÿìè çðèâàëè
çàäóìêè âîðîãà âèêîðèñòàòè öþ äîðîãó. Âëàøòîâóþ÷è çàñ³äêè, ïðîâîäèëè áî¿ ç ôàøèñòàìè, çìóñèëè âîðîãà êîðèñòóâàòèñÿ äîðîãîþ ëèøå â äåííèé ÷àñ. Øîñåéí³ äîðîãè Çíàì’ÿíêà–×èãèðèí, Äìèòð³âêà–Öèáóëåâå, Ãëèíñüêå–Öèáóëåâå ÷åðåç Êðàñíîñ³ëëÿ êîíòðîëþâàëèñÿ ïàðòèçàíàìè ïîñò³éíî.
4 ãðóäíÿ 1943 ðîêó ïàðòèçàíñüê³ ôîðìóâàííÿ, î÷îëåí³ ². Ä. Ä³áðîâîþ, Å. ². Ïåòðîâèì, Ì. Ï. Êðèøòàëåì, Ã. Ì. Âîëîä³íèì,
². Ò. Ïðèñÿæíþêîì, âîäíî÷àñ ç ÷àñòèíàìè Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿ ïåðåéøëè â íàñòóï.
Òàê, çàã³í Å. ². Ïåòðîâà â ëèñòîïàä³ 1943 ðîêó çíèùèâ ñêëàä
ç ïàëüíèì â ñåë³ Ëþáîìèðêà, à 6 ëèñòîïàäà áóâ ðîçãðîìëåíèé
ãàðí³çîí ñóïðîòèâíèêà â ñåë³ Âèù³ Âåðåùàêè. 11 ëèñòîïàäà
ïàðòèçàíè ðîçãðîìèëè ôàøèñòñüêèé ãàðí³çîí ó ñåë³ Þõèì³âêà ³ çàõîïèëè éîãî. Îñîáëèâî åíåðã³éíèìè áóëè áîéîâ³ îïåðàö³¿ ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó ². Ä. Ä³áðîâè. Ïàðòèçàíè ðîçãðîìèëè ãàðí³çîí ñóïðîòèâíèêà â ñåë³ Êðàñíîñ³ëêà.
28 ëèñòîïàäà 1943 ðîêó ñï³ëüíèìè ä³ÿìè ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â ². Ä. Ä³áðîâè òà ². Ò. Ïðèñÿæíþêà âèçâîëåí³ ñåëà Âîäÿíå
³ Êðàñíîñ³ëëÿ.

Ãðóïà ïàðòèçàí³â ³ç çàãîíó Ê. ª. Âîðîøèëîâà
â Êîìñîìîëüñüêîìó ë³ñ³. Âåñíà 1944 ðîêó
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Êîìàíäóâà÷ 2-ãî Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó ². Ñ. Êîíºâ (ñïðàâà)
òà íà÷àëüíèê øòàáó ôðîíòó Ì. Â. Çàõàðîâ. 1944 ð³ê

Êîìàíäóâàííÿ 252-¿ ×åðâîíîïðàïîðíî¿ Õàðê³âñüêî¿ ñòð³ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿ äàëî òàêèé â³äãóê ïðî áîéîâ³ ä³¿ ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó À. Ñ. Êóöåíêà: «Çàâäÿêè óñï³øíèì ä³ÿì çàãîíó ó áàãàòüîõ
ñåëàõ ã³òëåð³âöÿì íå âäàëîñÿ çä³éñíèòè ñâîãî ïëàíó ùîäî âèãíàííÿ íàñåëåííÿ â ãëèá Í³ìå÷÷èíè òà æîðñòîêîãî çíèùåííÿ
íàñåëåíèõ ïóíêò³â Ðîçóì³¿âêà, Áîâòèøêà, ßñèíóâàòêà, Áàíäóðîâå, Êðàñíîñ³ëêà, Þð÷èõè, Òèìîø³âêà, Øïàêîâå, Êðèìêè òà
õóòîðà Êàëèí³âêà». Ó ñ³÷í³-ëþòîìó 1944 ðîêó ó ñåë³ Áîâòèøêà
çíàõîäèâñÿ øòàá 2-ãî Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó (êîìàíäóâà÷ Ìàðøàë Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ². Ñ. Êîíºâ).
Âíàñë³äîê áîéîâî¿ âçàºìîä³¿ ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â, ùî ä³ÿëè íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ³ ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ðàéîí³â ç ÷àñòèíàìè Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿ ªëèçàâåòãðàäêó áóëî çâ³ëüíåíî â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â 8 ãðóäíÿ 1943 ðîêó, Îëåêñàíäð³âêó – 9 ñ³÷íÿ 1944 ðîêó.
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ЗБИТКИ, НАНЕСЕНІ РАЙОНУ
НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ
Ïðî ïîãðàáóâàííÿ ³ çâ³ðñòâà í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ îêóïàíò³â íà òåðèòîð³¿ ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ðàéîíó ñâ³ä÷èòü äîïîâ³äíà çàïèñêà â³ä 30 áåðåçíÿ 1946 ðîêó íà÷àëüíèêà ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ÐÂ ÌÄÁ, ñòàðøîãî ëåéòåíàíòà ×óãóíîâà, äå ñêàçàíî:
«Íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó áóëî ðîçñòð³ëÿíî ³ çàêàòîâàíî 130 ÷îëîâ³ê, ç íèõ: æ³íîê – 4 îñîáè, ä³òåé – 9 îñ³á, ðåøòà ÷îëîâ³êè.
Ó ãðóäí³ 1941 ðîêó ïîë³ö³ºþ ³ æàíäàðìåð³ºþ áóëî çààðåøòîâàíî é ðîçñòð³ëÿíî 13 ÷îëîâ³ê ïîáëèçó Ïëîñêîãî ë³ñó. Òðóïè
ëþäåé áóëî ñêèíóòî äî êîëîäÿçÿ.
5 ãðóäíÿ 1941 ðîêó â ñåë³ Êðàñíîñ³ëëÿ î 12 ãîäèí³ äíÿ ïîë³ö³ºþ ³ æàíäàðìåð³ºþ áóëî ðîçñòð³ëÿíî â ïðèñóòíîñò³ íàñåëåííÿ â ñàäêó êîëãîñïó ³ì. Êðóïñüêî¿ 16 ÷îëîâ³ê. Ó ðîçñòð³ë³ áðàâ
ó÷àñòü íà÷àëüíèê æàíäàðìåð³¿ Àðòóð Êàéçåð çà äîïîìîãîþ
êðàñíîñ³ëüñüêî¿ ïîë³ö³¿. Òðóïè áóëî ñêèäàíî äî ñèëîñíî¿ ÿìè.
...Ó ëèñòîïàä³ 1942 ðîêó ïîë³ö³ºþ ³ æàíäàðìåð³ºþ áóëî ïðîâåäåíî îáëàâó â ªëèçàâåòãðàäö³. Ï³ä ÷àñ îáëàâè áóëè ñõîïëåí³
êîì³ñàð ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó, ùî âõîäèâ äî ñêëàäó ïàðòèçàíñüêîãî ç’ºäíàííÿ ï³ä êîìàíäóâàííÿì Ì. Ñêèðäè, Ï. Áîºâåöü ³ç
çâ’ÿçêîâîþ Ì. ². Ìîøíÿãóí. Ï. Áîºâåöü çãîð³â ó áóäèíêó, ÿêèé
ï³äïàëèëè ïîë³öà¿, à Ìàð³þ ²âàí³âíó, ï³ñëÿ òÿæêèõ êàòóâàíü,
ïðèâ’ÿçàëè äî ê³íñüêîãî õâîñòà ³ ïðîãíàëè ÷åðåç óñå ñåëî äî áóäèíêó æàíäàðìåð³¿, äå çíîâó ïî÷àëè êàòóâàòè. Ï³ä ÷àñ êàòóâàíü ¿é ïîëàìàëè ðóêè, à îáëè÷÷ÿ â³ä ïîáî¿â íåìîæëèâî áóëî
âï³çíàòè. Íà äðóãó äîáó çâ’ÿçêîâó Ìàð³þ Ìîøíÿãóí çàêàòóâàëè äî ñìåðò³».
Í³ìö³ çàòðèìóâàëè ëþäåé îñîáëèâî ïîáëèçó ë³ñîâèõ ìàñèâ³â,
áåç ñóäó ³ ñë³äñòâà ðîçñòð³ëþâàëè íà ì³ñö³ ï³ä âèãëÿäîì ðàäÿíñüêèõ ïàðòèçàí³â. Öèì êàðàëüíèì çàãîíîì ïðîòÿãîì 6–8 äí³â
áóëî ðîçñòð³ëÿíî 70 ÷îëîâ³ê.
Óñüîãî âèãíàíî ç ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ðàéîíó çà 1942-1943 ðîêè íà êàòîðæí³ ðîáîòè äî Í³ìå÷÷èíè 1165 ÷îëîâ³ê. Çíèùåíî
³ ñïàëåíî 741 áóäèíîê êîëãîñïíèê³â ³ ãðîìàäñüêèõ ñïîðóä.
Çàãàëüí³ çáèòêè ªëèçàâåòãðàäñüêîãî ðàéîíó – 562176743
êàðáîâàíö³.
Òàêà æ äîëÿ ñï³òêàëà ³ Îëåêñàíäð³âñüêèé ðàéîí.
Óñüîãî ðîçñòð³ëÿíî ïî Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîíó ç 5 ñåðïíÿ 1941 ðîêó äî 8 ñ³÷íÿ 1944 ðîêó 927 ÷îëîâ³ê, ç íèõ 637 –
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Âèçâîëåííÿ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó 2-ì Óêðà¿íñüêèì ôðîíòîì

â Îëåêñàíäð³âö³. Ðîçñòð³ëè â³äáóâàëèñÿ ïîáëèçó Îëåêñàíäð³âêè, êåðóâàëè íèìè êîìåíäàíò Ëàíãå òà íà÷àëüíèê æàíäàðìåð³¿ Âàéòåð.
Ó 1942-1943 ðîêàõ ïî ðàéîíó çàãàðáíèêè ïðèìóñîâî âèãíàëè
äî Í³ìå÷÷èíè íà êàòîðæí³ ðîáîòè á³ëüøå 25 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê.
Îëåêñàíäð³âêà äî îêóïàö³¿ ìàëà ãîòåëü, ðåäàêö³þ, åëåêòðîñòàíö³þ, ðàä³îâóçîë, ëàçíþ, ìåõàí³÷íèé ìëèí, îë³éíèöþ, íàôòîáàçó, ï³äïðèºìñòâî ç âèðîáíèöòâà ì³íåðàëüíèõ âîä – âñå öå
áóëî ï³ä³ðâàíî, ñïàëåíî ³ çíèùåíî.
Ó äåíü ñâîãî â³äñòóïó 8 ñ³÷íÿ 1944 ðîêó í³ìö³ ï³ä³ðâàëè â
Îëåêñàíäð³âö³ öóêðîâèé çàâîä ³ìåí³ Ïåòðîâñüêîãî ³ ïðèëåãë³ äî
íüîãî áóä³âë³, åâàêóþâàâøè çàçäàëåã³äü äî Í³ìå÷÷èíè âåëèêó
ê³ëüê³ñòü ìàéíà ³ îáëàäíàííÿ çàâîäó. Ïîñòðàæäàëî ³ ñ³ëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî. Âñ³ êîëãîñïè ³ ðàäãîñïè áóëè ïîãðàáîâàí³. Çàãàëüí³ çáèòêè, çàâäàí³ í³ìöÿìè ïî âñ³õ êîëãîñïàõ ³ ðàäãîñïàõ
ðàéîíó, ñòàíîâèëè 362 496 374 êàðáîâàíö³. Êð³ì òîãî, í³ìöÿìè
áóëî ñïàëåíî ó êîëãîñïíèê³â 924 áóäèíêè ³ íàäâ³ðí³ áóäîâè.
Çàëèøàþ÷è òåðèòîð³þ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó, í³ìåöüêîôàøèñòñüê³ çàãàðáíèêè ðîçðèëè ³ ñïàëèëè ìàéæå ïîëîâèíó ñåëèùà. Ïî öåíòðàëüí³é âóëèö³ ïðàêòè÷íî âñ³ àäì³í³ñòðàòèâí³
ñïîðóäè áóëè ñïàëåí³. Íå ìîãëè â³äðàçó ðîçïî÷àòè ä³ÿëüí³ñòü
ï³äïðèºìñòâà é àðò³ëü.
Äî 9 òðàâíÿ 1945 ðîêó áóëî íàëàãîäæåíî ì³ñò ÷åðåç Òÿñìèí,
îñíîâí³ áóä³âë³ çàãîòçåðíà, íàôòîáàçó, ë³êàðíþ, â³äíîâèëè ä³ÿëüí³ñòü ìàøèííî-òðàêòîðíî¿ ñòàíö³¿. Àëå çàëèøèâñÿ íå â³äðîäæåíèì öóêðîçàâîä.

ВИСНОВКИ
Ïåð³îä Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè – öå íåäîñòàòíüî âèâ÷åíèé ïåð³îä ³ñòîð³¿ íàøî¿ Áàòüê³âùèíè.
Ó ñåðïí³ 1941 ðîêó ôàøèñòè îêóïóâàëè íàø êðàé, ùî ñóïðîâîäæóâàëî ìàñîâå çíèùåííÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, ðóéíóâàííÿ é ïîãðàáóâàííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â íàøîãî ðåã³îíó. Â ïåð³îä âñòàíîâëåííÿ «íîâîãî ïîðÿäêó» ôàøèñòàìè çì³íèëîñÿ æèòòÿ ëþäåé ³ íàâ³òü àäì³í³ñòðàòèâíèé óñòð³é.
Ðîçâèòîê ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó ñâ³ä÷èòü ïðî âñåíàðîäíèé õàðàêòåð â³éíè. Ïåðåìîãà çäîáóòà ö³íîþ âåëèêèõ ëþäñüêèõ âòðàò,
íåçàëåæíî ï³ä ÿêèì ïðàïîðîì òà ãåðáîì âîíà çäîáóâàëàñÿ. Öå
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ùå ðàç íàãàäóº íàì, ùî íå ìîæíà çàáóâàòè çàãèáëèõ ó áîðîòüá³ ³ ùî íîâ³ ïîêîë³ííÿ ïîâèíí³ âèÿâëÿòè ìàêñèìàëüíó òóðáîòó, øàíó ³ óâàãó äî ó÷àñíèê³â òà âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
Перевір себе:
1. Розкажи про зміни адміністративно-територіального районування на Олександрівщині з приходом німецько-фашистських загарбників.
2. Що являв собою «новий порядок» в Олександрівському районі?
3. Яке місце в політиці нацистів займало масове винищення місцевого
населення?
4. Як здійснювалось економічне пограбування Олександрівщини німцями?
5. Назви видатних людей, які відзначились в історії району в період
війни.

ДОКУМЕНТИ:
Документ No 1
Повідомлення Єлизаветградської районної управи
про розстріл заручників за вбивство охоронників.
28 січня 1942 року
«Всім старостам сільських управ.
В ніч з 26.01 на 27.01.1942 року злочинцями забито в с. Єлизаветградці двох охоронників порядку, за що розстріляно 10 чоловік, як колективна міра покарання. Коли трапиться, що будуть вбиті ще хто-небудь чи то з охоронників, чи інших робітників райуправи або сільуправи, то за кожного робітника БУДЕ РОЗСТРІЛЯНО 20 чоловік, в першу чергу із підозрілих осіб, тобто партизанів, комуністів та активістів.
Про вищезгадане широко оголосіть серед населення вашої сільуправи, щоб уникнути цих випадків. В кожному селі необхідно визначити
заручників із неблагонадійних осіб вашого села, які повинні чергувати по селу, і за кожний злочинний випадок в першу чергу повинні відповідати згадані особи.
Всі колишні партизани, комуністи та активісти повинні бути повсякДо цілющих джерел рідної землі
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денно на роботі в колгоспі, також реєструватися кожен день у сільуправі.
Підстава: наказ німецького військового командування.
Голова райуправи Гончаренко
Секретар Галько»
(Державний архів Кіровоградської області. –
Ф. 2696. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 2. Машинописна копія)
Документ No 2
«Ще згадаймо 10 грудня...»
«Ще задовго до цієї дати німецькі окупанти вивезли в рабство понад
150 молодих дівчат і юнаків, розстріляли сивочолого чоловіка Федора Хміля, Захарка Мельника, колишнього директора Будинку культури
Гуртового і багатьох інших. Німецькі людожери повністю розграбували
багаті колгоспні ферми та майно колгоспників.
День 10 грудня 1943 року залишиться в пам’яті колгоспників села
Івангород як один із найстрахітливіших днів в їхньому житті.
Кровожерні душогуби не знали меж в своїх злодіяннях. При наближенні частин Радянської Армії до села озвірілі фашисти 10 грудня почали палити село, вбивати чоловіків, жінок і дітей. У цей день вони спалили понад 165 осель колгоспників, розстріляли більше 20 ні в чому не
винних людей, забрали з села 12 чоловік».
«До війни в колгоспах села було понад 360 коней, близько 200 лошат, 120 волів і до 100 корів, на рахуючи того, що кожний колгоспний
двір мав у особистому користуванні по корові та кілька телят і свиней, – розповідає голова сільради Німченко. – А що ж лишилося після
окупації, страшно й подумати. Німці дочиста пограбували колгоспи та
населення».
(Олександрівська районна газета «Більшовицький шлях»
за 1 травня 1944 року)
Документ No 3
Спогади Одарки Ларіонівни Баклан, 1924 року народження.
с. Кримки Олександрівського району
«Вполювали» мене наші поліцаї і погнали нас спочатку на Олександрівку, а потім пішки – на Кіровоград. А це ж 50 кілометрів. Ішли цілу
добу. Був це 1943 рік. У Кіровограді посадили у товарняки та й повезли
на Німеччину. У поїзді духота, води не дають, їмо те, що з дому взяли.
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А кругом то там, то там вибухи. Привезли нас в місто Ессен. Тут «купці» розібрали нас. Я попала на фабрику. На фабриці ми робили якесь
залізяччя. Ми не знали, що то таке і куди воно. Мабуть, щось для зброї.
Працювали по 12 годин на добу. Їсти давали одну хлібину на шістьох
чоловік та юшку з брукви і нечищеної картоплі. Одного разу мені попався кусочок картоплі, то я була дуже рада. Вставали ми на роботу о
5 годині ранку. Заходив у барак німець і голосно кричав: «Підйом!» Серед нас було багато хворих. Ці немічні не могли навіть встати. Їх табірна обслуга стягувала з нар і била товстими палицями. Інколи забивали
до смерті. Був серед нас хлопчина. 16 років мав. Захворів і не міг встати на роботу. Його побили так, що він навіть не міг говорити. А тоді затих. На вечір і помер. Могли побити кожного з нас, і ми цього дуже боялися. На роботу нас вели по три чоловіки в колоні.
Увесь час ми очікували, що хтось з німців дасть нам щось їсти. Але
німці цього не робили, бо їх теж за це карали. Разом зі мною забрали в
Німеччину і мою подругу Телевну Марію. Вона була вагітною, але поліцаї на це не зважали. Вона разом з нами витримала всю довгу дорогу
до Німеччини, але в Німеччині її відокремили від нас. Там вона народила дитину, яка незабаром померла, адже було холодно, голодно і постійні знущання. Дорослий не витримував, то що вже говорити про немовля! Під кінець війни наше місто бомбили американські літаки, налітало їх як ото вороння восени. Небо чорне, літаки гудуть, бомби вибухають, гармати по них стріляють, а ми вибігаємо на подвір’я фабрики і
голосно кричимо і радіємо: «Так вам і треба! Дочекалися?» А потім прийшли американські солдати. Німці розбіглися. Ми вітали американців,
разом з ними раділи. Мої подруги поїхали хто у Францію, хто в Америку. А я прямо-таки летіла у свої Кримки – до рідних, до села!».

Основні події в історії Олександрівщини:
1. 05.08.1941 року – територію Олександрівського району окупували
німецько-фашистські загарбники.
2. Лютий-березень 1943 року – через Олександрівку пройшов рейд
кавалерійського партизанського з’єднання під командуванням
І. М. Наумова.
3. Грудень 1943-го – січень 1944 року – Олександрівщину визволено
від загарбників.
4. 9 січня 1944 року – визволено селище Олександрівка від німецькофашистських загарбників.
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II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
§ 11. Відродження зруйнованого лихоліттям.
Наш край у 1950–1970 роках

Згадай:
1. Які були труднощі в Україні під час повоєнної відбудови і розвитку
1945–1953 років?
2. Назви причини голоду 1946-1947 років в Україні.
3. Охарактеризуй Україну в період десталінізації та ХХ з’їзду КПРС.
4. Назви особливості економічного розвитку України у 60–70-х роках.
5. Поясни суть раднаргоспів та їх вплив на розвиток економіки України.

ВСТУП
Âèñòîÿâøè ó âàæêîìó âîºííîìó ëèõîë³òò³, âòðàòèâøè âåëè÷åçíèé åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë ëþäåé, Óêðà¿íà ïåðåæèëà â
1946-1947 ðîêàõ òðåò³é ãîëîä. Ó íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèõ óìîâàõ òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó âîíà çà êîðîòêèé ÷àñ â³äáóäóâàëà
ñâîþ åêîíîì³êó ³ äîìîãëàñÿ ïîäàëüøîãî ¿¿ ðîçâèòêó. Ç 1953 ðîêó ïî÷àëàñÿ äåñòàë³í³çàö³ÿ, ÿêà òàê ³ íå âèïðàâäàëà ñïîä³âàíü
òà î÷³êóâàíü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Â ïåð³îä 1965–1970 ðîê³â íàøà êðà¿íà áóëà âòÿãíóòà ó âíóòð³øí³ ïðîáëåìè, ÿê³ â ðåçóëüòàò³ ïåðåðîñëè ó ãîñòðó åêîíîì³÷íó êðèçó 90-õ ðîê³â.

ВІДБУДОВА ПРОМИСЛОВОСТІ
ТА ПЕРЕХІД ДО МИРНОГО ЖИТТЯ
Ó íàäçâè÷àéíî âàæêèõ, ñóïåðå÷ëèâèõ óìîâàõ â³äáóâàâñÿ
ïðîöåñ ïîâåðíåííÿ Óêðà¿íè äî ìèðíîãî æèòòÿ. Ñòðàõ³òëèâ³ ðàíè â³éíè äàâàëèñÿ âçíàêè. Òà íàéâàæ÷èìè áóëè ëþäñüê³ âòðàòè. Â³ä ðóê ôàøèñò³â çàãèíóëî 7 ìëí óêðà¿íö³â, ç íèõ 7 òèñÿ÷
æèòåë³â ðàéîíó. Âåëè÷åçí³ çáèòêè áóëè íàíåñåí³ ðàéîíó, ïîòð³áíî áóëî â³äáóäóâàòè âñå äëÿ íîðìàëüíîãî ìèðíîãî æèòòÿ.
Ãîëîâíå çàâäàííÿ, ÿêå ñòîÿëî ïåðåä æèòåëÿìè Îëåêñàíäð³âêè
òà ðàéîíó, – öå â³äáóäîâà íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó ñåëèùå ïîâåðòàëèñÿ äåìîá³ë³çîâàí³ ñîëäàòè Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿.
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Ó ïåðø³ äí³ çâ³ëüíåííÿ ðàéîíó â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â ãîëîâíèì çàâäàííÿì áóëî â³äáóäóâàòè öóêðîâèé çàâîä,
ÿêèé ôàøèñòè ï³ä³ðâàëè, â³äñòóïàþ÷è ç Îëåêñàíäð³âêè.
Ó 1944 ðîö³ íà çàâîä³ â³äáóäóâàëè ìåõàí³÷íó ìàéñòåðíþ ³ îðãàí³çóâàëè öåõ ç âèðîáëåííÿ öóêðîâîãî ñèðîïó, â öåõó ïðàöþâàëî
89 ÷îëîâ³ê.
Ó 1946 ðîö³ íà ì³ñö³ çðóéíîâàíîãî öóêðîçàâîäó ïî÷àëîñÿ áóä³âíèöòâî íîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ÿêå áóëî îñíàùåíå óñòàòêóâàííÿì ³ç ×åõîñëîâà÷÷èíè. Áóëî â³äáóäîâàíî ðàéîííó ïîë³êë³í³êó, à ó 1948 ðîö³ â³äêðèâñÿ íîâèé óí³âåðìàã.
Ç 1955 ðîêó Îëåêñàíäð³âêó ïî÷àëè óïîðÿäêîâóâàòè, âèêëàäàòè òðîòóàðè. Â 1959 ðîö³ áóëî âñòàíîâëåíî ïåðø³ òàêñîôîíè òà â³äêðèâñÿ
íîâèé êíèæêîâèé ìàãàçèí.
Ó 1963 ðîö³ æèòåë³ ñåëèùà Îëåêñàíäð³âêà
ïî÷àëè êîðèñòóâàòèñü ãàçîâèìè ïëèòàìè, äî
ÿêèõ äîñòàâëÿëè áàëîíè ç ãàçîì.
Áóä³âíèöòâî
ãàçîïðîâîäó
«Äðóæáà»,
ùî ïðîë³ã
÷åðåç çåìë³
Îëåêñàíäð³âùèíè
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Çà ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä â Îëåêñàíäð³âö³ âèðîñëè êðàñèâ³ áóä³âë³: çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ïðèì³ùåííÿ ðàéîííîãî âóçëà çâ’ÿçêó, á³áë³îòåêà, òðè
48-êâàðòèðíèõ, ÷îòèðè 16-êâàðòèðíèõ òà îäèí 32-êâàðòèðíèé áóäèíêè, øêîëà-³íòåðíàò, íîâ³ ïðèì³ùåííÿ ðàéîííîãî êîì³òåòó ïàðò³¿ ³ ðàéâèêîíêîìó, øèðîêîåêðàííèé ê³íîòåàòð
«Äðóæáà». Íà ñõ³äí³é ³ çàõ³äí³é îêîëèöÿõ ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ æèòëîâ³ ìàñèâè ç òèïîâèìè áóäèíêàìè. Ç 1960 äî
1964 ðîêó â Îëåêñàíäð³âö³ çáóäîâàíî
380 òàêèõ áóäèíê³â. Çíà÷íî óäîñêîíàëåíà òîðãîâåëüíà ìåðåæà, ÿêà íàë³÷óº 59 ìàãàçèí³â òà ³íøèõ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê, ÷àéíà, ¿äàëüíÿ, ìàéñòåðí³ ç ïîøèòòÿ îäÿãó òà âçóòòÿ, ãîòåëü, ïåðóêàðíÿ òà ³íø³ ï³äïðèºìñòâà
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ.
Ó 70-õ ðîêàõ ÷åðåç òåðèòîð³þ ðàéîíó ïðîêëàäåíî ãàçîïðîâ³ä «Ñîþç»,
îäíó ç ä³ëÿíîê ÿêîãî ñïîðóäæóâàëè ðîá³òíèêè Í³ìåöüêî¿ Äåìîêðàòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè. Îäíî÷àñíî á³ëÿ Îëåêñàíäð³âêè â³äêðèòî ãàçîêîìïðåñîðíó
ñòàíö³þ òà ðåìîíòíó áàçó.

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА.
ГОЛОД 1946-1947 РОКІВ

Ãàçîêîìïðåñîðíà ñòàíö³ÿ
òà ðåìîíòíà áàçà
Îëåêñàíäð³âêè
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×àñòêîâî ñèòóàö³ÿ ó ïîâîºííèé ÷àñ
ïîë³ïøèëàñÿ ï³ñëÿ îäåðæàííÿ ç ³íøèõ ðåñïóáë³ê õóäîáè ³ òåõí³êè. Êîëãîñïè ðàéîíó îñâî¿ëè äîâîºíí³ ïëîù³
îðíî¿ çåìë³.
Âàæêå ñòàíîâèùå ðîçîðåíîãî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ó ïåðø³ ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè ó ïîºäíàíí³ ç àäì³í³ñòðàДо цілющих джерел рідної землі

òèâíî-êîìàíäíèìè ìåòîäàìè óïðàâë³ííÿ ãîñïîäàðñòâîì, íåïîãîäîþ ïðèçâåëî â 1946-1947 ðîêàõ äî ÷åðãîâîãî ãîëîäó. 1 ëèïíÿ 1946 ðîêó êîëãîñïàì Ê³ðîâîãðàäùèíè áóëî äîâåäåíî ïëàí
çäà÷³ çåðíîâèõ ïî 4,6 öåíòíåðà ç ãåêòàðà ïðè î÷³êóâàíèõ 7,4.
Àëå ÷åðåç ïîñóõó â ñåðåäíüîìó áóëî ç³áðàíî ïî 4,8 ö ç ãåêòàðà.
Íåçâàæàþ÷è íà öå, ïëàí áóëî ï³äíÿòî äî 5,2 ö ç ãåêòàðà. Îòæå, îáëàñòü ³ â òîìó ÷èñë³ íàø Îëåêñàíäð³âñüêèé ðàéîí ïîâèíí³ áóëè çäàòè çåðíà á³ëüøå, í³æ ç³áðàëè. Íåâèêîíàííÿ äàâàëî
ïðèâ³ä äëÿ ðåïðåñ³é ïðîòè êîëãîñïíèê³â. Íå âèñòà÷àëî êâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. Íà ïî÷àòêó
1947 ðîêó 88,8 % ãîë³â êîëãîñï³â ìàëè ëèøå ïî÷àòêîâó ³ ñåìèð³÷íó îñâ³òó.

УКРУПНЕННЯ КОЛГОСПІВ
Ç 1950 ðîêó ïî÷àëàñÿ êàìïàí³ÿ ç óêðóïíåííÿ êîëãîñï³â.
Òàê, íàâåñí³ 1951 ðîêó òðè áîâòèñüê³ êîëãîñïè îá’ºäíàëèñü â
ºäèíå ãîñïîäàðñòâî «×åðâîíà ç³ðêà», ó 1959 ðîö³ äî íüîãî ïðèºäíàëèñü êîëãîñïè «Óêðà¿íà» (ñ. ²âàíãîðîä) ³ «×åðâîíèé Æîâòåíü» (ñ. Ñòðèì³âêà ³ ñ. Îìåëüãîðîä). Ó ñ³÷í³ 1951 ðîêó ÷îòèðè
êîëãîñïè ñ. ªëèçàâåòãðàäêà îá’ºäíàëèñü â îäèí – «Äðóæáà».

Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà âèñòàâêà â Îëåêñàíäð³âö³. 1953 ð³ê
До цілющих джерел рідної землі
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Ó 1953 ðîö³ â Îëåêñàíäð³âö³ ïðàöþâàëà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà âèñòàâêà.
Ç ìåòîþ ë³êâ³äàö³¿ äåô³öèòó òðàêòîðèñò³â 7 ñ³÷íÿ 1954 ðîêó
áþðî îáêîìó ÊÏ(á)Ó òà îáëâèêîíêîìó ïðèéíÿëî ð³øåííÿ ïðî
îðãàí³çàö³þ æ³íî÷èõ òðàêòîðíèõ áðèãàä ó ÌÒÑ. Ó 1956-1957
ðîêàõ Îëåêñàíäð³âñüêèé ðàéîí ñâî¿ äîñÿãíåííÿ ó ñ³ëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâ³ ïðåäñòàâëÿâ íà Âñåñîþçí³é ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³é
âèñòàâö³. Óñ³ ãîñïîäàðñòâà ðàéîíó íà 1970 ð³ê áóëè åëåêòðèô³êîâàí³. Ó Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîí³ áóëî óòâîðåíî ì³æêîëãîñïíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ, à ó 1972 ðîö³ óòâîðåíî ðåìîíòí³ ìàéñòåðí³ «Ñ³ëüãîñïòåõí³êè».
Àëå â ê³íö³ 70-õ ðîê³â ñòàëè ïîì³òíèìè íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿,
ïîâ’ÿçàí³ ç åêñòåíñèâíèì õàðàêòåðîì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
âèðîáíèöòâà, ïîã³ðøèëàñü äåìîãðàô³÷íà ñèòóàö³ÿ íà ñåë³. ×åðåç íåçàäîâ³ëüí³ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâ³ óìîâè, îáñÿã ô³çè÷íî¿, â òîìó ÷èñë³ ðó÷íî¿ ïðàö³ íàì³òèëèñü òåíäåíö³¿ äî â³äïëèâó ìîëîä³ äî ì³ñòà, ùî âèêëèêàëî íåñòà÷ó ðîáî÷èõ ðóê ó ãîñïîäàðñòâàõ. Çðîñòàííÿ âàëîâîãî âèðîáíèöòâà ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ ñòàëî íèæ÷èì â³ä çàïëàíîâàíîãî â ï’ÿòèð³÷íîìó ïëàí³. Çíèçèëèñü
ïîêàçíèêè ïðîäàæó äåðæàâ³ çåðíà, ñîíÿøíèêó, îâî÷³â, ïðîäóêö³¿ òâàðèííèöòâà.

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ
Ó 50-õ ðîêàõ ïîë³òèêà äåðæàâè áóëà ñïðÿìîâàíà íà óêðóïíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü.
Ó 1957 ðîö³ Îëåêñàíäð³âêà ñòàëà ñåëèùåì ì³ñüêîãî òèïó.
ªëèçàâåòãðàäñüêèé ðàéîí îñòàòî÷íî áóâ ë³êâ³äîâàíèé 12 ëèñòîïàäà 1959 ðîêó, éîãî òåðèòîð³ÿ ââ³éøëà äî Îëåêñàíäð³âñüêîãî, Çíàì’ÿíñüêîãî òà Ê³ðîâîãðàäñüêîãî ðàéîí³â. Äî ñêëàäó ðàéîí³â ó 1948 ðîö³ âõîäèëè òàê³ ñ³ëüðàäè ³ ñåëà: ªëèçàâåòãðàäñüêà (ªëèçàâåòãðàäêà, Ïëåøêîâå), Íåðóáà¿âñüêà (Íåðóáàéêà,
ßñåí³âñüêèé Õóò³ð), Ï³äë³ñíÿíñüêà (Ï³äë³ñíå), Áóêâàðñüêà
(Áóêâàð, Ðîçäîëëÿ, Ëèñèé Õóò³ð, Òàðàñ³âêà), Çåëåíîãàéñüêà
(Çåëåíèé Ãàé, Âåðøèíî-Ñåâåðñüêà, ×åðâîíà Êàì’ÿíêà), Ìîòðîí³âñüêà (Ìîòðîí³âêà, Âåñåëèé Êëèí, Áîãäàí³âêà, ²âàí³âêà,
Íîâî-Âàñèë³âêà), Ìèêîëà¿âñüêà (Ìèêîëà¿âêà, Íîâî-Âîëîäèìèð³âêà), Ïåòð³âñüêà (Ïåòðîâå, Âàñèë³âêà, Óëëÿí³âêà), Ïóøê³íñüêà (Ïóøê³íå, Ñð³áíîÿðêà), Îñèòíÿçüêà (Îñèòíÿæêà, Ïîêë³òà¿âêà), Ìèõàéë³âñüêà (Ìèõàéë³âêà, Ãðèãîð³âêà, Êàì’ÿíèé
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ßð, Á³ëÿ¿âêà), Ëîçîâàòñüêà (Ëîçîâàòêà, Ï³äìîãèëüíå, Êàíäàóðîâå), Ðîäíèê³âñüêà (Ðîäíèê³âêà, Ëþáîìèðêà, Ïåíüêèíå),
Êðàñíîñ³ëüñüêà (Êðàñíîñ³ëëÿ), Òÿñìèí³âñüêà (Òÿñìèí³âêà),
Öâ³òíÿíñüêà (Öâ³òíå, Ðóæè÷åâå), Ãóòíèöüêà (Ãóòíèöüêå), Öèáóë³âñüêà (Öèáóëåâå), ×óò³âñüêà (×óò³âêà, ×îðíîë³ñêà), Âåñåëîêóòñüêà (Âåñåëèé Êóò).

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
Â³äðàçó ï³ñëÿ âèçâîëåííÿ â³ä çàãàðáíèê³â ðàéîíó ðîçïî÷àëàñü
ðîáîòà ïî â³äíîâëåííþ êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿ ñôåðè. Áóëè îðãàí³çîâàí³ ïðè ñåðåäí³é øêîë³ ìóçè÷íèé, òàíöþâàëüíèé ãóðòêè.
Ó 1951 ðîö³ áóëî îðãàí³çîâàíî àíñàìáëü ï³ñí³ ³ òàíöþ, õóäîæí³ì êåð³âíèêîì ÿêîãî áóâ Â³òàë³é Ðîìàíîâè÷ Á³äíåíêî.
Ó 1954 ðîö³ âïåðøå æèòåë³ ñåëèùà çìîãëè äèâèòèñÿ òåëåïåðåäà÷³ ïî ïåðøîìó òåëåâ³çîðó «Ëåí³íãðàä», ÿêèé áóëî âñòàíîâëåíî â á³áë³îòåö³ ðàéêîìó ïàðò³¿.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ â ïîâîºíí³
ðîêè ä³ÿëè 36 ïåðåñóâíèõ á³áë³îòåê, òðàíñôîðìîâàíèõ ç ÷àñîì
ó ñ³ëüñüê³ á³áë³îòåêè. Ó 1977 ðîö³ â ðàéîí³ ñòâîðåíî öåíòðàë³çîâàíó á³áë³îòå÷íó ñèñòåìó.
Ó ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè ïðàöþâàëè ë³êàðí³ â Îëåêñàíäð³âö³,
ªëèçàâåòãðàäö³, Ñòàâèäëàõ, Òðèë³ñàõ, Ðîäíèê³âö³, Êðàñíîñ³ëë³, Öâ³òíîìó. Â Îëåêñàíäð³âö³ íàïðèê³íö³ 50-õ ðîê³â áóëî â³äêðèòî ô³ç³îòåðàïåâòè÷íèé êàá³íåò. Ó 1965 ðîö³ äîïîìîãó õâîðèì íàäàâàëè 30 ë³êàð³â, 60 ìåäñåñòåð, 20 ôåëüäøåð³â, 7 àêóøåðîê, 100 ñàí³òàð³â. Ó 1970 ðîö³ êîëèøí³é âåñòèáþëü ïîë³êë³í³êè ïåðåîáëàäíàëè íà ô³çêàá³íåò.
Ó 50–70-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. ó ðàéîí³ ïðàöþâàëè ñåðåäí³, ñåìèð³÷í³, ïî÷àòêîâ³ øêîëè òà øêîëà ðîá³òíè÷î¿ ìîëîä³. Ó 1956 ðîö³ ïîáóäóâàëè Îëåêñàíäð³âñüêó øêîëó ¹ 2 ïî âóëèö³ Øåâ÷åíêà. Ó 1957 ðîö³ â ðàéîí³ áóëî 34 øêîëè, ñåðåä íèõ 10 ñåðåäí³õ, 19 ñåìèð³÷íèõ, 4 ïî÷àòêîâ³ òà øêîëà ðîá³òíè÷î¿ ìîëîä³.
6145 ó÷í³â íàâ÷àëî 439 ó÷èòåë³â, ñåðåä ÿêèõ 186 ìàëè âèùó îñâ³òó. Ó 60-õ ðîêàõ â ðàéîí³ áóëî çä³éñíåíî ïåðåõ³ä íà
îáîâ’ÿçêîâó âîñüìèð³÷íó îñâ³òó. Ïåðøó íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó
øêîëó-³íòåðíàò â³äêðèòî â 1962 ðîö³.
Ó 1967 ðîö³ áóëî âæå 46 øê³ë, ó òîìó ÷èñë³ 16 ñåðåäí³õ,
24 âîñüìèð³÷í³, 4 ïî÷àòêîâ³, çàî÷íà ³ øêîëà ðîá³òíè÷î¿ ìîëîä³.
Ó ðàéîí³ íàâ÷àëîñÿ 9080 ó÷í³â.
До цілющих джерел рідної землі
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22 êâ³òíÿ ó÷í³ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè âñòóïàëè äî ëàâ
Âñåñîþçíî¿ ï³îíåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³ì. Â. ². Ëåí³íà

Ëàðèñà
Àðòåìîí³âíà
Äàâèäåíêî

Ãàëèíà
Ïåòð³âíà
Îõð³ìåíêî
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Âèñîêèõ óñï³õ³â ó ðîáîò³ äîñÿãëè ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè ðàéîíó. Ó êîæí³é øêîë³ ä³ÿëè ï³îíåðñüêà òà êîìñîìîëüñüêà îðãàí³çàö³¿,
îñíîâíèì íàïðÿìêîì ðîáîòè ÿêèõ áóëî âèõîâàííÿ â³ääàíèõ ïàòð³îò³â ñïðàâè áóä³âíèöòâà
êîìóí³çìó â êðà¿í³.
Ï³îíåðè ³ êîìñîìîëüö³ ÷àñòî áóëè ó÷àñíèêàìè ñóáîòíèê³â ïî ïðèáèðàííþ òåðèòîð³¿ ñåëèùà, áðàëè ó÷àñòü ó çáèðàíí³ ìåòàëîáðóõòó
òà ìàêóëàòóðè, ÿêó çäàâàëè äåðæàâ³ äëÿ âèãîòîâëåííÿ íîâèõ ï³äðó÷íèê³â äëÿ øêîëÿð³â.
Ó 1956 ðîö³ þí³ ì³÷óð³íö³ ï³ä êåð³âíèöòâîì
ó÷èòåëÿ á³îëîã³¿ Ëàðèñè Àðòåìîí³âíè Äàâèäåíêî ç Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè
¹ 1 (íèí³ ÑØ ¹ 3) ïðåäñòàâëÿëè ñâîþ åêñïîçèö³þ íà Âèñòàâö³ äîñÿãíåíü íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ó Ìîñêâ³, à â÷èòåëü ìàòåìàòèêè ö³º¿
øêîëè Ãàëèíà Ïåòð³âíà Îõð³ìåíêî áóëà íàãîðîäæåíà îðäåíîì Ëåí³íà.
Ïîä³ºþ â æèòò³ ðàéîíó ñòàëî â³äêðèòòÿ ó
1974 ðîö³ ïðèì³ùåííÿ íîâî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè
ïî âóëèö³ Ðàäÿíñüê³é.
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Ó ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä ïðîâ³äíèì âèäîì ñïîðòó íà Îëåêñàíäð³âùèí³ ñòàâ ôóòáîë. Ó 1948 ðîö³ ôóòáîëüíà êîìàíäà ç áåðåã³â Òÿñìèíó ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå â ïåðøîñò³ îáëàñò³ ç ôóòáîëó.
Íàéá³ëüøèõ óñï³õ³â îëåêñàíäð³âñüêèé «Êîëãîñïíèê» äîñÿãíóâ
ó 50–60-ò³ ðîêè, êîëè êîìàíäà íåîäíîðàçîâî ñòàâàëà ÷åìï³îíîì
îáëàñò³, âèãðàâàëà ôóòáîëüíèé êóáîê Ê³ðîâîãðàäùèíè ³ áóëà
íàâ³òü ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè.
Ó 1958 ðîö³ Îëåêñàíäð³âêà ïðèéìàëà ô³íàë ïåðøîñò³ Öåíòðàëüíî¿ ðàäè ÄÑÒ «Êîëãîñïíèê» ç ôóòáîëó. Îëåêñàíäð³âñüêà
êîìàíäà ïåðåìîãëà ³ ñòàëà ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè ñåðåä ñ³ëüñüêèõ
êîëåêòèâ³â ô³çêóëüòóðè.

РОЗВИТОК УЧНІВСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
Ó 60-ò³ ðîêè íà Îëåêñàíäð³âùèí³ âïåðøå â îáëàñò³ áóëî ðîçïî÷àòî âèâ÷åííÿ ñïðàâè ðàêåòîìîäåëþâàííÿ, çàïî÷àòêîâàíî
âèãîòîâëåííÿ ìîäåëåé ðàêåò, ñó÷àñíèõ êîñì³÷íèõ êîðàáë³â.
Ó 1963 ðîö³ â³äáóëèñÿ ïåðø³ îáëàñí³ çìàãàííÿ ç ðàêåòîìîäåëüíîãî ñïîðòó. Þí³ òåõí³êè Îëåêñàíäð³âùèíè ìàéñòðóâàëè ìîäåë³ îäíîñòóï³í÷àñòèõ ðàêåò ³ ç íèìè áðàëè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ.
Äëÿ çàïóñêó ìîäåëåé ó ïîâ³òðÿ íåîáõ³äí³ áóëè ñòàðòîâ³ âèøêè,
ïóëüò çàïóñêó. Ïðîéøîâ äåÿêèé ÷àñ, ³ óñòàòêóâàííÿ áóëî âèãîòîâëåíî. Ñïðàâæí³é êîñìîäðîì – â³ñ³ì âèøîê. Íàéá³ëüø îðèã³íàëüíèì áóâ ïóëüò çàïóñêó ÷îòèðüîõ ðàêåò îäíî÷àñíî. Âèøêè áóëè îáëàäíàí³ ñï³ðàëÿìè ðîçæàðþâàííÿ, âìîíòîâàíèìè
â øòåïñåëüí³ ðîçåòêè, äæåðåëîì æèâëåííÿ ÿêèõ áóâ àêóìóëÿòîð â³ä ìîòîöèêëà Ê-750 (íàïðóãà 6 âîëüò). Ïðè âäîñêîíàëåíí³
òåõí³êè ðàêåòíîãî ìîäåë³çìó, íîâèõ ðîçðàõóíêàõ, åêñïåðèìåíòàõ, êîíñòðóþâàíí³ ³ âèïðîáóâàíí³ ìîäåëåé ç’ÿâëÿëèñü íîâ³ ìîäåë³: åêñïåðèìåíòàëüíà äâîñòóï³í÷àñòà ìîäåëü ðàêåòè ç êîíòåéíåðîì, òðüîõñòóï³í÷àñòà ìîäåëü ðàêåòè, ðàêåòîïëàíè «ßñòðóá»,
«Îðåë», ðàêåòà-íîñ³é «Êîñìîñ». Ó 1967 ðîö³ ðàêåòîìîäåëþâàëüíèêè âèãîòîâèëè «çîðåë³ò», ÿêèé íàìàãàëèñü íàáëèçèòè äî
ñïðàâæíüîãî êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ. Ìàêåò êîðàáëÿ íà ïîâåðõí³
Ì³ñÿöÿ áóâ åëåêòðîðàä³îô³êîâàíèì, àâòîìàòèçîâàíèì ³ äåìîíñòðóâàâñÿ íà îáëàñí³é ³ ðåñïóáë³êàíñüê³é âèñòàâêàõ, áóâ ïðîîáðàçîì ìàéáóòíüîãî «çîðåëüîòó». Äàë³ áóëè êîñì³÷í³ êîðàáë³ «Âîñòîê» ³ «Âîñõîä». Þí³ êîñìîíàâòè ³ àâòîìîäåëþâàëüíèêè Îëåêñàíäð³âùèíè âèãîòîâëÿëè ðàä³îêîñì³÷íèé êîìïëåêñ,
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Ìîäåëü ðàêåòè
«Ï³îíåð»

ÿêèé ñêëàäàâñÿ ç ìàêåòà-êîï³¿ êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ «Âîñòîê», çà ìàñøòàáîì 1:13, ñàìîõ³äíî¿ ïëàòôîðìè, íà áîðòó ÿêî¿ áóëè ïðèñòðî¿
ç àâòîìàòèêè ³ òåëåìåõàí³êè. Êåðóâàëàñü êîíñòðóêö³ÿ çà äîïîìîãîþ ðàä³îñèãíàë³â. Ãîòóþ÷èñü äî ²V ðåñïóáë³êàíñüêîãî çëüîòó þíèõ
ï³îíåð³â (1967 ð.), âèõîâàíö³ ñòàíö³¿ þíèõ
òåõí³ê³â Îëåêñàíäð³âùèíè ñòâîðèëè ãàáàðèòíèé ï’ÿòèìåòðîâèé ìàêåò ðàêåòè «Ï³îíåð»,
îáëàäíàíèé ñòàðòóþ÷èìè ìîäåëÿìè ðàêåò.
Ó 1970 ðîö³ êîìàíäà ðàä³îìîäåëþâàëüíèê³â
Îëåêñàíäð³âñüêîãî Áóäèíêó ï³îíåð³â çàõèùàëà ÷åñòü îáëàñò³ íà ðåñïóáë³êàíñüêèõ çìàãàííÿõ ó ì. Æèòîìèð, äå Ñåðã³é Áåçïå÷íèé âèáîðîâ ïåðøå ì³ñöå, áóâ íàãîðîäæåíèé çîëîòîþ ñòð³÷êîþ ÷åìï³îíà òà ö³ííèì ïîäàðóíêîì.
Îëåêñàíäð Êîâòóí çàéíÿâ òðåòº ì³ñöå â êëàñ³ ìîäåëåé êîï³é â³ò÷èçíÿíèõ ðàêåò íà âèñîòó ïîëüîòó.
Ö³ëåñïðÿìîâàíà ðîáîòà ç ðîçâèòêó òåõí³÷íîãî ìèñëåííÿ ³ êîíñòðóêòîðñüêèõ çä³áíîñòåé
ó÷í³â, ó÷àñòü þíèõ ðàä³î-, àâ³à-, ðàêåòîìîäåëþâàëüíèê³â, âèíàõ³äíèê³â ³ ðàö³îíàë³çàòîð³â
íàäàëà ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòòÿ îêðåìîãî ïîçàøê³ëüíîãî çàêëàäó-ñòàíö³¿ þíèõ òåõí³ê³â, ÿêó
â 1977 ðîö³ î÷îëèâ Ñòåïàí ²âàíîâè÷ Êîíîíåíêî. Ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì â ÑÞÒ áóëà îôîðìëåíà åêñïîçèö³ÿ ïðî ðîçâèòîê ðàêåòîìîäåëþâàííÿ íà Îëåêñàíäð³âùèí³ é â³äêðèòî ìóçåé,
ÿêèé â³äâ³äóâàëè âñ³ øêîëÿð³ ðàéîíó.

ВИСНОВКИ

Ñ. ². Êîíîíåíêî
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Æèòåë³ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó ó ïåðø³ ïîâîºíí³ äåñÿòèë³òòÿ â³äáóäîâóâàëè çðóéíîâàíå ãîñïîäàðñòâî, çâîäèëè íîâ³ áóäèíêè.
Ëþäè ïåðåæèëè ùå îäèí ñòðàøíèé ãîëîä
1946-1947 ðîê³â, êîëè ï³ñëÿ íåâðîæàþ õë³á
âèâîçèëè äî Ïîâîëæÿ.
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Ñòåïàí ²âàíîâè÷ Êîíîíåíêî ç³ ñâî¿ìè âèõîâàíöÿìè

Îëåã Òèõîíîâè÷ Îñèïåíêî ïðîâîäèòü çàíÿòòÿ òåõí³÷íîãî ãóðòêà
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Â Îëåêñàíäð³âö³ øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèâàëàñÿ êóëüòóðà,
ç’ÿâëÿëèñÿ íîâ³ á³áë³îòåêè, â³äêðèâàëèñÿ áóäèíêè êóëüòóðè. Áóëî çáóäîâàíî ñåðåäíþ øêîëó ¹ 2 ç ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àííÿ,
øêîëó-³íòåðíàò äëÿ ä³òåé, õâîðèõ íà ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ, â³äêðèòî íîâå ïðèì³ùåííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 1.
Æèòåë³ ðàéîíó ñòîÿëè íà ïîðîç³ âåëèêèõ çì³í.
Перевір себе:
1. Охарактеризуй особливості відбудови й розвитку промисловості
у нашому районі в повоєнне десятиліття.
2. Якою була політика центрального керівництва УРСР щодо селянства
в 1946-1947 роках? Чим вона була зумовлена у нашому регіоні?
3. Склади тезисний план про розвиток соціально-культурної сфери
у нашому краї у повоєнний період.
4. Охарактеризуй життєвий рівень населення району.
5. Розкрий суть адміністративно-територіальної реформи, яка відбувалась на території району.

ДОКУМЕНТИ:
Документ No 1
«30 травня в Олександрівці відкрився відбудований універмаг. Просторе приміщення, добре його оздоблення, відполіровані та пофарбовані полиці та прилавки приваблюють око. Райунівермаг має 12 відділів: мануфактурний, готового одягу, взуття, трикотажних виробів, господарських речей, меблевий та інші».
(Газета «Більшовицький шлях», 3 червня 1948 року)
Документ No 2
«Райцентр прикрасився ще одним новим приміщенням. Біля перетину вулиць Леніна і Шевченка побудовано й здано в експлуатацію красиво архітектурно оформлений двоповерховий будинок. У ньому розмістилася контора найбільшого в районі підприємства – 2-го імені Петровського цукрокомбінату».
(Газета «Більшовицький шлях», 17 серпня 1952 року)
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Документ No 3
«На трасі газопроводу Оренбург – Західний кордон СРСР, що пролягає через наш район, в основному завершено укладання труб, по яких
пульсуватиме блакитне паливо».
(Газета «Вперед», 23 січня 1979 року)

Основні події в історії Олександрівщини:
1. 1947 рік – населення краю постраждало від голоду.
2. 1957 рік – села Олександрівка та Єлизаветградка стали селищами
міського типу.
3. 1959 рік – ліквідовано Єлизаветградський район.
4. 31.12.1962 року – до складу Олександрівського району ввійшла частина Знам’янського району.
5. 1970-ті роки – будівництво газопроводу «Дружба».
6. 1962 рік – збудовано середню школу No 2.
7. 1967 рік – збудовано школу-інтернат в Олександрівці для дітей, хворих на серцево-судинні захворювання.
8. 1974 рік – збудовано нове приміщення середньої школи No 1.
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II

ЕТАПИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
§ 12. На теренах незалежності.
Наш край наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.

Згадай:
1. У чому полягали зміни суспільно-політичного життя кінця 80-х
років?
2. Особливості «перебудови» в СРСР та Україні.
3. Невдачі спроб прискорення в економіці.
4. Охарактеризуй реформи політичної системи.
5. Етапи формування багатопартійної системи в Україні.
6. Особливості релігійного життя.
7. Що являв собою початок державотворчих процесів в Україні?
8. Вибори Президента України 2004 року.

ВСТУП
Äðóãà ïîëîâèíà 80-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ îçíàìåíóâàëàñÿ
ñòð³ìêèì íàðîñòàííÿì êðèçè ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè, çàêîíîì³ðíèì íàñë³äêîì ñòàâ ðîçïàä ÑÐÑÐ ³ â³äðîäæåííÿ â 1991 ðîö³ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè.
Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ðîçãîðíóâñÿ
ïðîöåñ ðîçáóäîâè ñîáîðíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ôîðìóâàííÿ
â í³é ñïðàâåäëèâî¿, ÿê³ñíî íîâî¿ ñèñòåìè òà ïðàâîâîãî ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Àëå ò³ ïîìèëêè, ÿê³ áóëè äîïóùåí³ êåð³âíèöòâîì äåðæàâè ó 1991–2004 ðîêàõ, ïðèçâåëè äî ðîçâèòêó
â Óêðà¿í³ ïîä³é ïåð³îäó «ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿», êîëè æèòåë³
Óêðà¿íè, â³äñòîþþ÷è ñâî¿ äåìîêðàòè÷í³ ïðàâà, ó 2005 ðîö³ îáðàëè íîâîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè – Â³êòîðà Þùåíêà.

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН
НА КАРТІ УКРАЇНИ
Îëåêñàíäð³âñüêèé ðàéîí º îäíèì ³ç 21 ðàéîíó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Ïëîùà ðàéîíó – 1,1160 êâ. êì, ùî ñòàíîâèòü 0,2 %
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ïëîù³ Óêðà¿íè, ³ 4,9 % ïëîù³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Íàñåëåííÿ ðàéîíó ñòàíîâèòü
33,073 òèñÿ÷ ÷îë., ó òîìó ÷èñë³ ì³ñüêå –
11,8 òèñ. ÷îë., ñ³ëüñüêå – 21,3 òèñ. ÷îë., ïåðåâàæàº ñ³ëüñüêå íàñåëåííÿ. Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ó ðàéîí³ ç ÷àñîì çìåíøèëàñÿ. ×îëîâ³ê³â ó
ðàéîí³ ìåíøå, í³æ æ³íîê: ÷îëîâ³ê³â – 45 %,
æ³íîê – 55 %. Ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ ó ðàéîí³ 17108 ÷îëîâ³ê.
Ó ðàéîí³ 2 ñåëèùà òà 20 ñ³ëüñüêèõ ðàä,
ÿêèì ï³äïîðÿäêîâàí³ 2 ñåëèùà ì³ñüêîãî òèïó òà 48 ñ³ë.
24 êâ³òíÿ 2001 ðîêó 17-òà ñåñ³ÿ ðàéðàäè
23-ãî ñêëèêàííÿ çàòâåðäèëà ãåðá ³ ïðàïîð ðàéîíó. Ñèìâîëè ðîçðîáèâ àâòîðñüêèé êîëåêòèâ
ó ñêëàä³ Â. Â. Á³ëîøàïêè, Â. Ñ. Ëèñåíêî òà
². Â. Ëèñåíêî. Æèòåë³ ðàéîíó çà çíà÷í³ äîñÿãíåííÿ ó éîãî ðîçâèòêó íàãîðîäæóþòüñÿ â³äçíàêîþ «Çà çàñëóãè ïåðåä ðàéîíîì» òà â³äçíàêîþ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí», çîëîòèì òà ñð³áíèì çíàêîì ëàóðåàòà ïðåì³¿ Á. Ì. Êóçèêà.
Ó ðàéîí³ ä³þòü 20 ïðàâîñëàâíèõ ðåë³ã³éíèõ
ãðîìàä, 14 ç ÿêèõ íàëåæàòü äî Óêðà¿íñüêî¿
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó, 1 – äî Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè
Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó, 1 – äî Óêðà¿íñüêî¿ àâòîêåôàëüíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè.

Ãåðá
òà ïðàïîð
ñìò
Îëåêñàíäð³âêà

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ РАЙОНУ
ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ УКРАЇНОЮ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íîþ íà
òåðèòîð³¿ ðàéîíó ïðîõîäèâ ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ íîâî¿ âèêîíàâ÷î¿ ã³ëêè âëàäè, ÿêà ìàëà çà
ìåòó óòâåðäæåííÿ ³äåé íåçàëåæíî¿, ñóâåðåííî¿ Óêðà¿íè.
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Ãåðá òà ïðàïîð
Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó
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Ïåð³îä

Îðãàíè âëàäè

Êåð³âíèêè ðàéîíó

Ñåðïåíü 1991 ð. –
ñ³÷åíü 1992 ð.

Ãîëîâà ðàéâèêîíêîìó

Ñìàëèóñ Âîëîäèìèð
Ìèõàéëîâè÷

22 êâ³òíÿ 1992 ð. –
1994 ð.

Ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà â
Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîí³,
ãîëîâà ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

Øèøàöüêèé Þð³é
Òðîõèìîâè÷

15.07.1994 ð. –
03.09.1995 ð.

Ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè

Ñàâ÷åíêî Âîëîäèìèð
Âàñèëüîâè÷

03.09.1995 ð. –
19.11.1996 ð.

Ãîëîâà ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

Ñàâ÷åíêî Âîëîäèìèð
Âàñèëüîâè÷

19.11.1996 ð. –
31.03.1998 ð.

Ãîëîâà ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

Ñòåïàíîâ Ñòàí³ñëàâ
Ìèêîëàéîâè÷

31.03.1998 ð. –
2005 ð.

Ãîëîâà ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

Êîâòóí Îëåêñàíäð
Ñåìåíîâè÷

Ç 16.04.2004 ð.

Ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè

Íåâìåðæèöüêèé
Îëåêñàíäð
Ñòåïàíîâè÷

Ç 2005 ð.

Ãîëîâà ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

Ñòåïàíîâ Ñòàí³ñëàâ
Ìèêîëàéîâè÷

ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ РАЙОНУ

Â³äçíàêà
«Çà çàñëóãè
ïåðåä ðàéîíîì»

Â³äçíàêà
«Ïî÷åñíèé
ãðîìàäÿíèí»
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Íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âùèíè ä³þòü ðàéîíí³ îðãàí³çàö³¿ ïîíàä 30 ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ÿê³ îá’ºäíóþòü ïîíàä 700 æèòåë³â ðàéîíó.
Íàéá³ëüø³ çà ê³ëüê³ñòþ ÷ëåí³â ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÁÞÒ, «Íàøà Óêðà¿íà», Ñîö³àë³ñòè÷íà
ïàðò³ÿ, Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, Áëîê Ëèòâèíà, ÊÏÓ.
Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ïðåäñòàâëåíî ðàéîííèìè ëàíêàìè îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ïðàö³ ³ Çáðîéíèõ ñèë, Òîâàðèñòâà ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè, òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè, Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê, àâòîìîòîëþáèòåë³â, êíèãîëþá³â òà ³íøèõ.
Â Îëåêñàíäð³âö³ ä³þòü ðàéêîìè ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ óñòàíîâ, êóëüòóðè,
àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, îñâ³òè é íàóêîâèõ óñòàíîâ, ïðîôêîì ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ. Ä³º êîîðäèíàö³éíà ðàäà ïðîôñï³ëîê ðàéîíó.
До цілющих джерел рідної землі

Ó ðàéîí³ ïðàöþº ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷å
îá’ºäíàííÿ «Îëåêñàíäð³âùèíà», î÷îëþâàíå
ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì Í. Ì. Äîëåþ. Íèì âèäàºòüñÿ ðàéîííà ãàçåòà «Âïåðåä» òà ãîòóþòüñÿ ïåðåäà÷³ ðàéîííîãî ðàä³îìîâëåííÿ. Çàðåºñòðîâàíà ãàçåòà Íàðîäíîãî ðóõó Óêðà¿íè
«Ìåòà», äâ³ öåðêîâí³ ãàçåòè. Íà Îëåêñàíäð³âùèí³ ä³þòü ðàéîíí³ îðãàí³çàö³¿ Íàö³îíàëüíî¿
ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè, Âñåóêðà¿íñüêî¿
ñï³ëêè êðàºçíàâö³â.
Íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âùèíè ä³º îñåðåäîê
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Çåìëÿöòâî Îëåêñàíäð³âùèíè» (êåð³âíèêè îðãàí³çàö³¿ Þ. Â. Çåë³íñüêèé, Â. À. Ñòåæêà). «Çåìëÿöòâî» ìàº íà ìåò³ ñïðèÿòè åôåêòèâíîìó ðîçâèòêó ðàéîíó òà
â³äñòîþâàííþ ³íòåðåñ³â íàøîãî ðåã³îíó íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³.

Íàãðóäíèé çíàê
ëàóðåàòà ïðåì³¿
Áîðèñà Êóçèêà

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК РАЙОНУ
КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.
Íàïðèê³íö³ 80-õ – ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â
XX ñò. ó ðàéîí³ ïîã³ðøèëàñÿ åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ. Áóëî çàêðèòî Öèáóë³âñüêèé êîíñåðâíî-ñóøèëüíèé çàâîä, øâåéíèé òà ãàëàíòåðåéíèé öåõè ôàáðèêè «Óêðà¿íà», ïèâçàâîä, áàííî-ïðàëüíèé êîìá³íàò â Îëåêñàíäð³âö³, ãîí÷àðíèé öåõ ó Öâ³òíîìó, ìàéæå âñ³ ìàãàçèíè é
êîìïëåêñí³ ïðèéìàëüí³ ïóíêòè ðàéïîáóòêîìá³íàòó. Ó 90-õ ðîêàõ ó ðàéîí³ ïðîâåäåíî ïðèâàòèçàö³þ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, à òàêîæ
ðîçïàéîâàí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ çåìë³.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîí³ ïåðåæèâàþòü êðèçó ï³äïðèºìñòâà ç ïåðåðîáêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ñèðîâèíè (ÂÀÒ
«2-é ³ìåí³ Ïåòðîâñüêîãî öóêðîâèé çàâîä», çàâîäè ïðîäòîâàð³â, êîìá³êîðìîâèé, õàð÷îêîìá³íàò
ðàéñïîæèâòîâàðèñòâà â Îëåêñàíäð³âö³). Ïðàöþþòü ðàéîííà äðóêàðíÿ, ³íêóáàòîðíà ñòàíö³ÿ,
До цілющих джерел рідної землі

Â. À. Ñòåæêà
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Íîâîçáóäîâàíå ñåëî Íåñâàòêîâå

ðåìîíòíî-òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî, ë³í³éíå âèðîáíè÷å óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â, ðåìáàçà, äåðæë³ñãîñï, ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíà ïàðò³ÿ, òîâàðèñòâî «Ïîáóòîâåöü», ï³äïðèºìñòâî
«Õ³ìêîíòàêò», Ôóíäóêë³¿âñüêå òà Öèáóë³âñüêå õë³áîïðèéìàëüí³
ï³äïðèºìñòâà, Öèáóë³âñüêèé äåðåâîîáðîáíèé êîìá³íàò, ðèáãîñï
ó Áîâòèøö³.
Ó ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é
åëåêòðîñòàíö³¿ áðàëè ó÷àñòü 400 æèòåë³â ðàéîíó. Â 1991 ðîö³
â íîâîçáóäîâàíèé æèòëîâèé ìàñèâ ñ. Íåñâàòêîâå ïåðåñåëèëèñÿ
á³ëüø ÿê 500 æèòåë³â ç ×îðíîáèëüñüêî¿ çîíè (ñ. Âèñòóïîâè÷³
Îâðóöüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³).
Çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèé îáîðîò òîâàð³â ó ðàéîí³ çà 2003 ð³ê
ñòàíîâèâ 331,59 òèñ. äîë. ÑØÀ, ùî íà 6,2 % á³ëüøå ïîêàçíèêà 2002 ðîêó. Íàéá³ëüø åêñïîðòóº ïðîäóêö³þ Îëåêñàíäð³âñüêå
äåðæàâíå ë³ñîãîñïîäàðñüêå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå ó 2003 ðîö³ ïîñòàâèëî ¿¿ á³ëüøå í³æ ó 10 êðà¿í ñâ³òó íà ñóìó 303,64 òèñ. äîë.
ÑØÀ, ùî ó 1,8 ðàçà á³ëüøå ïðîòè 2002 ðîêó.

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РАЙОНУ
Îëåêñàíäð³âñüêèé ðàéîí ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîùóâàíí³ çåðíîáîáîâèõ ³ òåõí³÷íèõ êóëüòóð, âèðîáíèöòâ³ ìîëîêà ³ ì’ÿñà. Òóò
ïðàöþþòü 27 ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, äâà ïðèâàòíèõ îðåíäíèõ ï³äïðèºìñòâà, îäíå â³ä160
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êðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî, äâà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèðîáíè÷èõ êîîïåðàòèâè, äâà äîñë³äíèõ òà 53 ñåëÿíñüêèõ (ôåðìåðñüêèõ) ãîñïîäàðñòâà.
Íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè ãîñïîäàðþâàííÿ ó
ÑÒÎÂ «Òÿñìèí» (äèðåêòîð Ìèõàéëî Òêà÷åíêî) òà «ÎËÒÎ» (ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Àíàòîë³é Øèíêàðåíêî).
Ó ÑÒÎÂ «ÎËÒÎ» ó 2004 ðîö³ äîñÿãíóòî ðåêîðäíèõ íàäî¿â ìîëîêà íà êîðîâó – 6831 êã. Íà
ñó÷àñíî îáëàäíàí³é Öâ³òíåíñüê³é ìîëî÷íîòîâàðí³é ôåðì³ ä³º ïëåì³ííèé çàâîä ç ðîçâåäåííÿ
êîð³â ÷îðíî-ðÿáî¿ ïîðîäè, äå óòðèìóþòü 583 ãîëîâè õóäîáè, ó òîìó ÷èñë³ 320 êîð³â òà ïëåì³ííèé ðåïðîäóêòîð ç ðîçâåäåííÿ êîð³â àáåðäèíàíãóðñüêî¿ ì’ÿñíî¿ ïîðîäè (óñüîãî 172 ãîëîâè, ó
òîìó ÷èñë³ 120 êîð³â). Íà íàéáëèæ÷ó ïåðñïåêòèâó ï³äïðèºìñòâî ïëàíóº ìàòè 500 êîð³â ìîëî÷íî¿ ïîðîäè òà 200 ì’ÿñíî¿, à ùå 100 ñâèíîìàòîê ïîðîäè âåëèêà á³ëà. Ñâèíîôåðìà òàêîæ
ìàº ñòàòóñ ïëåì³ííîãî ðåïðîäóêòîðà.
Íàéá³ëüø ïðîäóêòèâíî â ðàéîí³ ïðàöþº
ÔÃ «Âèá³ð» (êåð³âíèê Â. Â. Áðàéêî), ÿêå çàñíîâàíå ó ëèñòîïàä³ 1992 ðîêó. Ïëîùà çåìë³, ÿêó îáðîáëÿº ãîñïîäàðñòâî, ñòàíîâèòü
270 ãà. Ãîñïîäàðñòâî çàáåçïå÷åíå âñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ òåõí³êîþ äëÿ
âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð. Ó öüîìó ãîñïîäàðñòâ³ ïåðåâàæàº âèðîùóâàííÿ ïøåíèö³,
ãðå÷êè, ëüîíó, ïðîñà. Ñòàá³ëüí³ âðîæà¿ äàþòü ìîæëèâ³ñòü â÷àñíî âèêîíóâàòè âñ³ ðîáîòè òà ðîçðàõîâóâàòèñü ç äåðæàâîþ òà îðåíäîäàâöÿìè çåìë³. Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ Áðàéêî
ïðîòÿãîì 8 ðîê³â î÷îëþº ðàéîííó àñîö³àö³þ
ôåðìåð³â. Ó 2004 ðîö³ ó ðàìêàõ ì³æíàðîäíî¿
ïðîãðàìè «Ãðîìàäñüê³ çâ’ÿçêè» Â. Â. Áðàéêî ïðåäñòàâëÿâ ó øòàò³ Êåíòóêê³ ÑØÀ Îëåêñàíäð³âùèíó ç ïðîôåñ³éíèì äîñâ³äîì ðîáîòè
ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³.
До цілющих джерел рідної землі

Ìèõàéëî
ßêîâè÷
Òêà÷åíêî

Âàñèëü
Âàñèëüîâè÷
Áðàéêî
ó ÑØÀ
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РОЗВИТОК ОСВІТИ

Âàñèëü
Îëåêñàíäðîâè÷
Âàùóê

Ìèêîëà
ªâñòàô³éîâè÷
Øàëàíñüêèé

Òåòÿíà
Îñòàï³âíà
Ï³îíòê³âñüêà
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Ó 80-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ
â øêîëàõ Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó íàâ÷àëîñü áëèçüêî
5000 ó÷í³â. Êð³ì çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë íà Îëåêñàíäð³âùèí³ ä³ÿëè áóäèíêè ï³îíåð³â ó ñåëèùàõ ªëèçàâåòãðàäêà òà Îëåêñàíäð³âêà, ïðàöþþòü ìóçè÷íà øêîëà, ÄÞÑØ.
Ó ñàì³é Îëåêñàíäð³âö³ ôóíêö³îíóâàëî 4 øêîëè òà ñàíàòîðíà øêîëà-³íòåðíàò äëÿ ä³òåé, õâîðèõ íà ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ. Âåëèêèé
âíåñîê ó ðîçâèòîê îñâ³òè ðàéîíó çðîáèëè çàñëóæåí³ â÷èòåë³ Óêðà¿íè: Ò. Î. Ï³îíòê³âñüêà, Ì. ª. Øàëàíñüêèé,
Ì. Ô. ßðìîëåíêî, Ì. Â. Îðëèê.
Âàñèëü Îëåêñàíäðîâè÷ Âàùóê çà âèñîê³ ðåçóëüòàòè ó ðîçâèòêó îñâ³òè ðàéîíó íàãîðîäæåíèé ìåäàëëþ ³ì. À. Ñ. Ìàêàðåíêà òà Í. Ê. Êðóïñüêî¿.
Éîãî äîñë³äíèöüê³ ðîáîòè ó
ãàëóç³ ïåäàãîã³êè íåîäíîðàçîâî äðóêóâàëèñü ó ðàéîíí³é, îáëàñí³é òà ðåñïóáë³êàíñüê³é ïðåñ³. Ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ â³í äðóêóâàâ ó æóðíàëàõ «Óêðà¿íñüêà ìîâà òà
ë³òåðàòóðà â øêîë³», «Ïî÷àòêîâà îñâ³òà», «Ðàäÿíñüêà
øêîëà». Çà îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ ç åêîíîì³÷íèõ òà äåìîãðàô³÷íèõ ïðè÷èí çìåíøèëàñü ê³ëüê³ñòü øê³ë òà ó÷í³â.
Íåâèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè
ó ñåðåäèí³ 90-õ ðîê³â ÕÕ ñò.

Ìàð³ÿ
Ôåäîñ³¿âíà
ßðìîëåíêî

Êàòåðèíà
²âàí³âíà
Áåðèíäÿ

Ìèõàéëî
Âàñèëüîâè÷
Îðëèê
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Ôåä³ð
Îëåêñ³éîâè÷
Øàïîâàë

Âîëîäèìèð
Ñòåïàíîâè÷
Çóáàõà

²âàí
Äìèòðîâè÷
Êîðíóòà

ïðèçâåëà äî ñòðàéê³â ïåäàãîã³â. Íèí³ ñèòóàö³ÿ â îñâ³ò³
ñòàá³ë³çóâàëàñÿ. Ó 2001–2005
íàâ÷àëüíèõ ðîêàõ çá³ëüøèëèñÿ êîøòè íà îñâ³òíþ ãàëóçü.
Çàâ³äóþ÷èì â³ää³ëîì îñâ³òè ç 1979 äî 2000 ðîêó áóâ
çàñëóæåíèé ó÷èòåëü Óêðà¿íè Ì. Â. Îðëèê. Ç 2000 äî
2005 ðîêó â³ää³ë î÷îëþâàëè:
Ô. Î. Øàïîâàë, Â. Ñ. Çóáàõà,
². Ä. Êîðíóòà.
Ïë³äíî ïðàöþº Îëåêñàíäð³âñüêèé ìåòîäè÷íèé êàá³íåò.
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ó ðîáîò³ ìåòîäêàá³íåòó º çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ ïåäàãîã³÷íèõ
òåõíîëîã³é ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ çàêëàä³â îñâ³òè òà çðîñòàííÿ ïðîôåñ³éíî¿
ìàéñòåðíîñò³ â÷èòåë³â.
Íèí³ â Îëåêñàíäð³âö³ ïðàöþþòü 26 çàãàëüíîîñâ³òí³õ
øê³ë, äå îòðèìóº çíàííÿ
3871 ó÷åíü. Øêîëÿð³â íàâ÷àþòü 486 ïåäàãîã³â, ç íèõ
90 % ìàþòü âèùó îñâ³òó.
Áëèçüêî 50 % îñâ³òÿí – ôàõ³âö³ ïåðøî¿ òà âèùî¿ êàòåãîð³é. Ó ñåëàõ Áàíäóðîâå òà
Ëþáîìèðêà ïðàöþþòü íàâ÷àëüíî-âèõîâí³
êîìïëåêñè «øêîëà-äèòÿ÷èé ñàäîê», ó
20 äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ ðàéîíó ïåðåáóâàþòü 517 ìàëÿò.
Âèñîê³ äîñÿãíåííÿ ó ãàëóç³ îñâ³òè ïîêàçóþòü íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÿê³ ïðàöþþòü
ïî ïåâíîìó íàïðÿìêó ðîáîòè. Ñåðéîçíî ïðî ñåáå çàÿâè-
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Çàâ³äóþ÷à
ðàéîííèì
ìåòîäè÷íèì
êàá³íåòîì
Ë³ä³ÿ
Ìèêîëà¿âíà
Òîìåºâà

Äèðåêòîð øêîëè
ñ. Ï³äë³ñíå
Íàòàë³ÿ
Âîëîäèìèð³âíà
×àáàí
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Äèðåêòîð
Îëåêñàíäð³âñüêî¿
ÇÎØ ²-²²² ñò.
¹3
Ëþäìèëà
²âàí³âíà
Ëèòâèí

ëè íà îáëàñíîìó òà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³ þí³
åêîëîãè ç ñ. Ï³äë³ñíå, þí³ òóðèñòè ñ. ²âàíãîðîä, þí³ äèçàéíåðè òà ìèòö³ Îëåêñàíäð³âñüêî¿
ÇÎØ ¹ 3.
Âåëèêó óâàãó ó øêîëàõ ðàéîíó ïðèä³ëåíî ³
êðàºçíàâñòâó. Ïåðøîþ, õòî çàïî÷àòêóâàâ ó ðàéîí³ êðàºçíàâ÷ó ðîáîòó, áóëà Àíòîí³íà Ïåòð³âíà Êîâàëåíêî ç ñåëà Òðèë³ñè. Ðàçîì ç³ ñâî¿ìè
âèõîâàíöÿìè Àíòîí³íà Ïåòð³âíà ç³áðàëà ìàòåð³àëè ç íàðîäîçíàâñòâà òà â³äêðèëà êðàº-çíàâ÷èé ìóçåé ó øêîë³. Â øêîëàõ ðàéîíó ä³þòü
ðÿä ìóçå¿â. Òàê, «Ìóçåé Ó÷èòåëÿ» Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ÇÎØ ¹ 3 âèçíàíèé îäíèì ³ç êðàùèõ â Óêðà¿í³. Îäí³ºþ ç³ ñêëàäîâèõ ìóçåéíîãî
êîìïëåêñó º âñòàíîâëåíèé ïàì’ÿòíèê Ó÷èòåëþ
íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ øêîëè ¹ 3.
Âèñîêèõ
ðåçóëüòàò³â
äîñÿãëè
â÷èòåë³
Í. Â. Æóðèëî, Ñ. Ï. Ëóøïàé, Ò. ². Áåçñìîëà,
Â. Ï. Òåðåùåíêî, Ë. Î. ×åðíèøåíêî, Í. Ë. Ãëóøèíà (Îëåêñàíäð³âñüêà ÇÎØ ¹ 3), ². Â. Êîøìàí
(²âàíãîðîäñüêà),Ñ.Ì.Êðîõìàëüîâà(Êðàñíîñ³ëê³âñüêà), À. Ì. Ïàâëîâñüêèé (Âèùåâåðåùàê³âñüêà),
Ì. Ì. Ôîù³é, Í. À. Â³êòîðåíêî (Á³ðê³âñüêà),
Ê. Ì. Äàíîâ, Í. ². Ñòàöåíêî, ². Ä. Êîðíóòà
(Îëåêñàíäð³âñüêà ÇÎØ ¹ 1), Ñ. Ì. Êðàâ÷åíêî

Îáëàñíèé ñåì³íàð ó÷èòåë³â ãåîãðàô³¿ ïðîâîäèòü ó÷èòåëüêà
Îëåêñàíäð³âñüêî¿ øêîëè ¹ 3 Ò. ². Áåçñìîëà

164

До цілющих джерел рідної землі

Âðó÷åííÿ ïðåì³¿ Á. Ì. Êóçèêà çàñòóïíèêîâ³ äèðåêòîðà
ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè Ñ. Ï. Ëóøïàé. 2004 ð³ê

Ôîëüêëîðíèé êîëåêòèâ «Äæåðåëüöå»
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(Ñòàðîîñîòñüêà), Þ. Â. Áóðÿê (Îëåêñàíäð³âñüêà
ÇÎØ ¹ 2), Ò. Ì. Êðèâîðó÷êî (Íîâîîñîòñüêà),
À. Î. Ëóøïàé (Ñîñí³âñüêà ñåðåäíÿ øêîëà).
Ùîðîêó ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè øê³ë áåðóòü ó÷àñòü ó ðàéîííèõ òà îáëàñíèõ êîíêóðñàõ «Ó÷èòåëü ðîêó», ïåðåìîæö³â íàãîðîäæóþòü
ïðåì³ÿìè ³ì. Á. Ì. Êóçèêà.
Äàëåêî çà ìåæàìè îáëàñò³ â³äîì³ êåð³âíèêè ãóðòê³â Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîííîãî Áóäèíêó äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ (äèðåêòîð Í. Ì. Í³â³íñüêà). Òóò ïðàöþº íàðîäíèé ôîëüêëîðíèé
äèòÿ÷èé êîëåêòèâ «Äæåðåëüöå» (êåð³âíèê
Ë. ². Õàëåöüêà) òà äèòÿ÷èé õîðåîãðàô³÷íèé êîëåêòèâ «Êàëèíîíüêà» (êåð³âíèê Ñ. Ñîêîëîâñüêà).
Â Îëåêñàíäð³âö³ ïðàöþº ÄÞÑØ, ÿêó áàãàòî ðîê³â î÷îëþº Ì. Ï. ²âàíîâ. Çà âåñü ÷àñ ðîáîòè ñïîðòèâíà øêîëà âèõîâàëà ñèëüíó ïëåÿäó
îëåêñàíäð³âñüêèõ ñïîðòñìåí³â. Áàãàòî âèõîâàíö³â òðåíåðà ÄÞÑØ, ó÷èòåëÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè
Îëåêñàíäð³âñüêî¿ øêîëè ¹ 1 ². Þ. Áåðåçåíêà
ñòàëè ïðîôåñ³éíèìè âîëåéáîë³ñòàìè (ìàéñòðè
ñïîðòó Íàä³ÿ Ëèñåíêî, ²ãîð Òèùåíêî, Îëåêñàíäð Íîâãîðîä÷åíêî, Îëåêñàíäð Ãîðîáåöü).

РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І СПОРТУ

Áîðèñ
Ñåðã³éîâè÷
Áåçñìîëèé
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Îñíîâîþ ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó íà Îëåêñàíäð³âùèí³ º Îëåêñàíäð³âñüêà
ÄÞÑØ (äèðåêòîð Ì. Ï. ²âàíîâ).
Çâàííÿ ìàéñòðà ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó
óäîñòîºíèé ëåãêîàòëåò Âîëîäèìèð Á³ëîêîíü,
ìàéñòðà ñïîðòó – ëåãêîàòëåòè Íàòàëêà Àáðàìåíêî, Âîëîäèìèð Ðèáàëêî, ñàìá³ñòêà Íàä³ÿ
Ìóëÿâêà, âåëîãîíùèöÿ ²ðèíà Øïèëüîâà. ×åìï³îíîì ñâ³òó ç ãèðüîâîãî ñïîðòó ñåðåä âåòåðàí³â ñòàâ Îëåã Áîðèñåíêî.
Ó 1960–1980 ðîêàõ íà Îëåêñàíäð³âùèí³ çàâäÿêè çóñèëëÿì ãîëîâè ðàéêîìó ÄÒÑÀÀÔ Áîðèñà Áåçñìîëîãî áóëè äîñèòü ïîïóëÿðíèìè
òåõí³÷í³ âèäè ñïîðòó. Ç 1968 äî 1990 ðîêó â
До цілющих джерел рідної землі

Îëåêñàíäð³âö³ ³ñíóâàëà ºäèíà â îáëàñò³ ìîòîáîëüíà êîìàíäà,
ùî âèñòóïàëà íà ïåðøîñò³ Óêðà¿íè. Çëåò ö³º¿ êîìàíäè áóâ ó
70-õ ðîêàõ, êîëè ìîòîáîë³ñòè ñòàâàëè ÷åìï³îíàìè Óêðà¿íè, ê³ëüêà ðàç³â âèáîðþâàëè çîëîò³ òà ñð³áí³ ìåäàë³. Ó ñêëàä³
êîìàíäè âèñòóïàëè Ïåòðî Öèìáàë, Þð³é Áàéáóòë³ä³, Âàñèëü
Áîëþê, Áîðèñ Áåçñìîëèé, ²âàí Êóáðÿ÷åíêî, Ìèêîëà Âäîâè÷åíêî, Âàñèëü Çàõàðîâ, Àíàòîë³é Äóäíèê, Âëàäèñëàâ Ñ³íê³í.

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ
Â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîí³ ä³þòü äâà ì³ñüêèõ òà 16 ñ³ëüñüêèõ áóäèíê³â êóëüòóðè, 13 êëóá³â, ó òîìó ÷èñë³ 6 êëóá³â-á³áë³îòåê.
Âèñîêå çâàííÿ íàðîäíèõ ñàìîä³ÿëüíèõ ìàþòü àã³òàö³éíî-õóäîæíÿ áðèãàäà «Ãîëîñ ÷àñó», òåàòðàëüíèé êîëåêòèâ, äèñêîòåêà
«Ðàéäóãà» Îëåêñàíäð³âñüêîãî Áóäèíêó êóëüòóðè, ôîëüêëîðí³
êîëåêòèâè «Áàðâ³íîê» Ðîçóì³¿âñüêîãî, «Âåðáè÷åíüêà» Áîâòèñüêîãî, «Á³ðê³â÷àíè» Á³ðê³âñüêîãî ñ³ëüñüêèõ áóäèíê³â êóëüòóðè,
«ßâ³ð» Êðèìê³âñüêîãî ñ³ëüñüêîãî êëóáó. Çâàííÿ çðàçêîâîãî óäîñòîºí³ äèòÿ÷èé ôîëüêëîðíèé êîëåêòèâ Á³ðê³âñüêîãî ñ³ëüñüêîãî

Õîð «Òÿñìèí»
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Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷ Êóçèê
³ç äðóæèíîþ Òåòÿíîþ
Âàñèë³âíîþ

Áóäèíêó êóëüòóðè é äèòÿ÷èé õîðåîãðàô³÷íèé êîëåêòèâ «Çîä³àê» Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîííîãî Áóäèíêó
êóëüòóðè.
Íà Îëåêñàíäð³âùèí³ ä³þòü 27 á³áë³îòåê, êíèæêîâèé ôîíä ÿêèõ ñòàíîâèòü 395 òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â.
Ó ðàéîí³ ïðàöþº Îëåêñàíäð³âñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé,
ôîíäè ÿêîãî íàë³÷óþòü ïîíàä 7,5 òèñÿ÷³ ìóçåéíèõ åêñïîíàò³â. Ó ðàéîííîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ º ô³ë³ÿ –
ê³ìíàòà-ìóçåé Ë. Ì. Ìàö³ºâè÷à, ãðîìàäñüê³ ìóçå¿: íàðîäíèé ìóçåé ³ñòîð³¿ ñåëà Ðîçóì³¿âêà, ìóçåé ³ñòîð³¿ ñ³ë
Ï³äë³ñíå òà ªëèçàâåòãðàäêà.
Âåëèêèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ìóçåéíî¿ ñïðàâè çä³éñíåíî ïðàö³âíèêîì ìóçåþ, ì³ñöåâèì êðàºçíàâöåì Â. Â. Á³ëîøàïêîþ, ÿêèé ó ñï³âïðàö³ ç Áîðèñîì
Ìèêîëàéîâè÷åì Êóçèêîì âèäàâ ñåð³þ
êíèã ïðî Îëåêñàíäð³âñüêèé ðàéîí.
Ó 2005 ðîö³ Á. Ì. Êóçèê òà Â. Â. Á³ëîøàïêà âèäàëè äâîòîìíèê «Ê³ðîâîãðàäùèíà: ³ñòîð³ÿ òà ñó÷àñí³ñòü öåíòðó Óêðà¿íè», ÿêèé ðîçïîâ³äàº ïðî
ìèíóëå é òåïåð³øíº Ê³ðîâîãðàäñüêî¿
îáëàñò³, ùî ãåîãðàô³÷íî çíàõîäèòüñÿ
ó ñàìîìó öåíòð³ Óêðà¿íè.
Âåëèêó äîáðî÷èííó ì³ñ³þ â ðàéîí³
ïîñò³éíî âèêîíóº óðîäæåíåöü Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó Á. Ì. Êóçèê,
ÿêèé â³äîìèé äîáðèìè ñïðàâàìè, ïîñò³éíîþ äîïîìîãîþ òà ï³äòðèìêîþ
áàãàòüîõ ïðîåêò³â.

БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ КУЗИК
Íàðîäèâñÿ â 1958 ðîö³ â ñåëèù³
Îëåêñàíäð³âêà Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îá168
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ëàñò³. Äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Ðîñ³éñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê òà
ä³éñíèé ÷ëåí Àêàäåì³¿ â³éñüêîâèõ íàóê Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿,
ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â îáëàñò³ íàóêè
³ òåõí³êè, ãåíåðàë-ìàéîð, ïîì³÷íèê Ïðåçèäåíòà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ç ïèòàíü â³éñüêîâî-òåõí³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà (1994–
1998). Îäèí ³ç çàñíîâíèê³â Íàö³îíàëüíî¿ ²íîâàö³éíî¿ ðàäè, Ðîñ³éñüêî¿ ñï³ëêè ìàøèíîáóä³âíèê³â, ÷ëåí Ñï³ëêè ïî çîâí³øí³é
òà îáîðîíí³é ïîë³òèö³ ÐÔ, ÷ëåí ï³êëóâàëüíî¿ ðàäè Ñîëîâåöüêîãî ìîíàñòèðÿ. ×ëåí Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. ×ëåí Ôåäåðàö³¿ êîñìîíàâòèêè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Íàãîðîäæåíèé ê³ëüêîìà ðîñ³éñüêèìè äåðæàâíèìè ³ öåðêîâíèìè îðäåíàìè ³ ìåäàëÿìè, âèçíà÷àâñÿ â Ðîñ³¿ «Ëþäèíîþ ðîêó» (1995,
1999, 2003), «Îñîáèñò³ñòþ ðîêó» (2001), «Ïðîìèñëîâåöü – ó÷åíèì ðîêó» (2003). Ç 1999 ð. âõîäèòü ó ïåðøó äåñÿòêó ïðîâ³ä-

Á. Ì. Êóçèê ³ç Ïàòð³àðõîì Ìîñêîâñüêèì ³ âñ³ÿ Ðóñ³ Àëåêñ³ºì ²²
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Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ êíèãè «Îëåêñàíäð³âñüê³ óí³âåðñèòåòè». 2004 ð³ê

íèõ á³çíåñìåí³â Ðîñ³¿. Ïðîæèâàº â Ìîñêâ³, ïðåçèäåíò ²íñòèòóòó
åêîíîì³÷íèõ ñòðàòåã³é. Øèðîêî â³äîìèé ó ïîë³òè÷íèõ, ä³ºâèõ
³ â³éñüêîâèõ êîëàõ ÑØÀ, Êèòàþ, ²íä³¿, Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èíè,
²òàë³¿, ªãèïòó, Ñèð³¿, ²ðàíó, ÏÀÐ, êðà¿í ÑÍÄ, Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Àç³¿, Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè. Àâòîð ïîíàä 200 ìîíîãðàô³é,
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ï³äðó÷íèê³â òà íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ç
ïèòàíü åêîíîì³êè, ô³íàíñ³â, â³éñüêîâî-òåõí³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Ðîñ³¿ ç çàðóá³æíèìè êðà¿íàìè. Çàéìàºòüñÿ áëàãîä³éíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ â Óêðà¿í³ òà â Ðîñ³¿. Â Óêðà¿í³ ðàçîì ç Âàñèëåì Á³ëîøàïêîþ íàïèñàâ êíèãè «Îëåêñàíäð³âêà. Ïîãëÿä êð³çü â³êè»
(2001), «Ó ïëèí³ ÷àñó. Åíöèêëîïåä³ÿ Îëåêñàíäð³âùèíè» (2002),
«Îëåêñàíäð³âñüêèé ìåðèä³àí: ëþäè, ïîä³¿, ÷àñ» (2003), êíèãó
«Ãîëîâê³âêà – ñåðöå Õîëîäíîãî ßðó» (2004), äâîõòîìíèê «Ê³ðîâîãðàäùèíà: ³ñòîð³ÿ òà ñó÷àñí³ñòü öåíòðó Óêðà¿íè» (2005). Ðàçîì ç Ëþäìèëîþ Ëèòâèí íàïèñàâ êíèãó «Îëåêñàíäð³âñüê³ óí³âåðñèòåòè» (2004). Ðàçîì ç Íàä³ºþ Ñòàöåíêî Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷ ñòâîðèâ íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè «Îëåêñàíäð³âêà – ìîÿ áàòüê³âùèíà» (2005).
Ó 4-é Âñåóêðà¿íñüê³é äîáðî÷èíí³é ðåéòèíãîâ³é àêö³¿ «Êíèãà
170
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ðîêó’2002» ó íîì³íàö³¿ «Â³çèòêà» ï³äíîì³íàö³¿ «Òóðèñòè÷íà ë³òåðàòóðà» êíèãà «Ó ïëèí³
÷àñó. Åíöèêëîïåä³ÿ Îëåêñàíäð³âùèíè» ïîñ³ëà
òðåòº ì³ñöå (2003). Ëàóðåàò Ê³ðîâîãðàäñüêî¿
îáëàñíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Âîëîäèìèðà ßñòðåáîâà
2002 ðîêó (çà êíèãó «Îëåêñàíäð³âêà. Ïîãëÿä
êð³çü â³êè»). Ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñíî¿ ãàçåòè «Íàðîäíå ñëîâî» (2004).
Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ñìò Îëåêñàíäð³âêà
Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Íåñòîðà-Ë³òîïèñöÿ Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó (2004).

Âàñèëü
Â³êòîðîâè÷
Á³ëîøàïêà

ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ БІЛОШАПКА
Íàðîäèâñÿ ó 1959 ðîö³ â ì³ñò³ Ìàê³¿âêà Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Ïðåäêè ïî ìàòåðèíñüê³é ë³í³¿

Â. Â. Á³ëîøàïêà ç ó÷àñíèêàìè îáëàñíîãî ñåì³íàðó ãîë³â ïðîôñï³ëîê
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè òà íàóêè Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. 2005 ð³ê
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ïîõîäÿòü ³ç ñ³ë Áîâòèøêà òà ²âàíãîðîä Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó ³ êîëèøíüîãî ñåëà Ìîòðîí³âêà Çíàì’ÿíñüêîãî ðàéîíó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Ç 1982 ðîêó ïðîæèâàº â ñìò Îëåêñàíäð³âêà
Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. ×ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè, Óêðà¿íñüêîãî ãåðàëüäè÷íîãî òîâàðèñòâà, Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè êðàºçíàâö³â. Çàâ³äóâà÷ ôîíäàìè Îëåêñàíäð³âñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ. Ñï³âàâòîð ãåðá³â ³ ïðàïîð³â Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó, ñìò Îëåêñàíäð³âêà, ñ³ë Òðèë³ñè, Àíòîí³âêà, Áîâòèøêà, Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó Ê³ðîâîãðàäñüêî¿
îáëàñò³. ßê æóðíàë³ñò äðóêóâàâñÿ â îëåêñàíäð³âñüê³é ðàéîíí³é
ãàçåò³ «Âïåðåä», áàãàòüîõ ãàçåòàõ Äîíåöüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿,
Ëóãàíñüêî¿, Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñòåé, çàãàëüíîóêðà¿íñüêèõ
âèäàííÿõ («Ñ³ëüñüê³ â³ñò³», «Óðÿäîâèé êóð’ºð», «Ðàäÿíñüêà îñâ³òà»). Àâòîð ñòàòåé, íàðèñ³â, ðîçâ³äîê ç ïèòàíü êðàºçíàâñòâà,
ãåîãðàô³¿, ³ñòîð³¿, ãåðàëüäèêè.
Ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Á. Ì. Êóçèêîì íàïèñàâ êíèãè «Îëåêñàíäð³âêà. Ïîãëÿä êð³çü â³êè» (2001), «Ó ïëèí³ ÷àñó. Åíöèêëîïåä³ÿ Îëåêñàíäð³âùèíè» (2002), «Îëåêñàíäð³âñüêèé ìåðèä³àí:
ëþäè, ïîä³¿, ÷àñ» (2003), êíèãó «Ãîëîâê³âêà – ñåðöå Õîëîäíîãî ßðó» (2004), äâîõòîìíèê «Ê³ðîâîãðàäùèíà: ³ñòîð³ÿ òà ñó÷àñí³ñòü öåíòðó Óêðà¿íè» (2005).
Ó 4-é Âñåóêðà¿íñüê³é äîáðî÷èíí³é ðåéòèíãîâ³é àêö³¿ «Êíèãà ðîêó’2002» ó íîì³íàö³¿ «Â³çèòêà» ï³äíîì³íàö³¿ «Òóðèñòè÷íà
ë³òåðàòóðà» êíèãà «Ó ïëèí³ ÷àñó. Åíöèêëîïåä³ÿ Îëåêñàíäð³âùèíè» ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå (2003). Ëàóðåàò Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Âîëîäèìèðà ßñòðåáîâà 2002 ðîêó (çà êíèãó
«Îëåêñàíäð³âêà. Ïîãëÿä êð³çü â³êè»).

РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ
Ó 1980-õ ðîêàõ ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ áàãàòîïîâåðõîâ³ áóäèíêè öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ òà ïîë³êë³í³êè. Ó âñ³õ öèõ
äîñÿãíåííÿõ âåëèêà çàñëóãà ãîëîâíèõ ë³êàð³â Â. Ï. Áîíäàðåíêà, Ï. Î. Êèðåºâà, Ì. Ã. Âàñüêî, Â. Ä. Ùóð.
Ë³êàðåâ³ Öâ³òíÿíñüêî¿ ä³ëüíè÷íî¿ ë³êàðí³ Â. ². Áîðîçíÿêó
ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³, à ôåëüäøåðó
ç ²âàí³âêè Â. Í. Ñ³êàíåíêó – çâàííÿ çàñëóæåíîãî ìåäè÷íîãî
ïðàö³âíèêà Óêðà¿íè.
Íèí³ â Îëåêñàíäð³âñüêîìó ðàéîí³ êð³ì ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ä³þòü 4 ä³ëüíè÷í³ ë³êàðí³, 2 ë³êóâàëüí³ àìáóëàòîð³¿, 29 ôåëüä172
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Êîðïóñè öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³

øåðñüêî-àêóøåðñüêèõ ïóíêò³â. Ïðàöþº Ñòàðîîñîòñüêèé äèòÿ÷èé ñàíàòîð³é. Ãîëîâíèì ë³êàðåì ðàéîíó º Â. Ä. Ùóð. 16 êâ³òíÿ
2002 ðîêó â ë³êàðí³ â³äêðèòî ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð ç íàéñó÷àñí³øîþ àïàðàòóðîþ. Âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ë³êàð³ À. ß. Ñèòíèê,
À. Ï. Ñóõîíîñ, Ì. Ê. Òèùåíêî, Í. Ã. ×åðíåãà, À. Ï. Êóöåíêî,
À. Â. ×åðã³íåöü, Þ. ². Îõð³ìåíêî, Ò. Â. Êðèâà ïîñò³éíî íàäàþòü äîïîìîãó õâîðèì.

ПОДІЇ «ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ»
НА ОЛЕКСАНДРІВЩИНІ
Âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó 2004 ðîö³ ïðîõîäèëè â óìîâàõ
æîðñòêî¿ ïîë³òè÷íî¿ áîðîòüáè çà â³äñòîþâàííÿ ³äåàë³â äåìîêðàòè÷íî¿ êðà¿íè. Ï³ñëÿ äðóãîãî òóðó âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, êîëè áóëè ñôàëüñèô³êîâàí³ ðåçóëüòàòè âèáîð³â, ïðåäñòàâíèêè îïîçèö³éíèõ ïàðò³é âèáîðö³â âçÿëè ó÷àñòü ó ðåâîëþö³éíèõ âèñòóïàõ íà çàõèñò ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.
Â Îëåêñàíäð³âö³ áóëî ñôîðìîâàíî êîì³òåò ³ç ë³äåð³â îïîçèö³éíèõ ïàðò³é êîàë³ö³¿ «Ñèëà íàðîäó», äî ÿêî¿ ââ³éøëè ó÷àñДо цілющих джерел рідної землі
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Ñòàí³ñëàâ
Ìèêîëàéîâè÷
Ñòåïàíîâ

íèêè áëîê³â Þë³¿ Òèìîøåíêî, «Íàøà Óêðà¿íà», Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿. Íà öåíòðàëüí³é âóëèö³ ïðîõîäèëè ì³òèíãè ï³äòðèìêè
ùîäî ïðîâåäåííÿ íîâèõ âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. 27 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó â³äáóëèñÿ íîâ³ âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ïåðåìîãó îòðèìàâ Â³êòîð Þùåíêî. Ç ÷àñîì áóëî ïðèçíà÷åíî íîâèé ñêëàä Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó
ñêëàä³ ãîëîâè Ñ. Ì. Ñòåïàíîâà, çàñòóïíèê³â
Ñ. Ì. Áåçïå÷íîãî, Ï. Ï. Ñóõîíîñ, Î. É. Óñåíêà, Þ. Â. Êðàâ÷åíêî.

ОЛЕКСАНДРІВЩИНА У 2005 РОЦІ
2005 ð³ê áóâ ñóïåðå÷ëèâèé ³ íàäçâè÷àéíî
ñêëàäíèé. Â³í óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ ÿê ð³ê äâîõ
óðÿä³â, ð³ê ïî÷àòêó ïîë³òè÷íîãî ðåôîðìóâàííÿ âëàäè ñóñï³ëüñòâà.

Ïðåäñòàâíèêè êîàë³ö³¿ «Ñèëà íàðîäó» ç Îëåêñàíäð³âùèíè
ó Êèºâ³. Ñ³÷åíü 2005 ðîêó
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Îáñÿã çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîãî òîâàðîîáîðîòó ò³ëüêè çà ñ³÷åíü–
âåðåñåíü 2005 ðîêó ñêëàâ 1915,81 òèñ. äîë. ÑØÀ, ùî â 5 ðàç³â
á³ëüøå, í³æ çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Îáñÿã ðîçäð³áíîãî òîâàðîîáîðîòó â ðàéîí³ çà òîé æå ïåð³îä ñêëàâ 23 686,9 òèñ.
ãðèâåíü, ùî íà 4765,4 òèñ. ãðí á³ëüøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä
ìèíóëîãî ðîêó. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè âèðîáíèêàìè ðàéîíó çà
11 ì³ñÿö³â 2005 ðîêó âèðîáëåíî 267,3 òîííè ì’ÿñà, ùî ñòàíîâèòü
98,9 % äî àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó 2004 ðîêó, ìîëîêà – 2535,1 òîííè. Ãîñïîäàðñòâàìè ðàéîíó ç³áðàíî çåðíîâèõ ³ êðóï’ÿíèõ êóëüòóð
íà ïëîù³ 37,3 òèñ. ãà ïðè âðîæàéíîñò³ 26,5 ö ç ãà.
Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà îäíîãî øòàòíîãî ïðàö³âíèêà, çàéíÿòîãî â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, ñêëàëà 405,41 ãðí,
à â ðàéîí³ – 556,02 ãðí. Çðîñòàííÿ ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â äàëî
ìîæëèâ³ñòü çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ áþäæåòíèõ ãàëóçåé ðàéîíó, â ïåðøó ÷åðãó çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, êóëüòóðè.

ВИСНОВКИ
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé, ïîë³òè÷íèé, ñîö³àëüíèé, êóëüòóðíèé ðîçâèòîê Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó ç 80-õ ðîê³â ³ äî íàøèõ äí³â éøîâ íåð³âíîì³ðíî, ùî áåçïîñåðåäíüî âïëèíóëî íà ð³âåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ. Íà ê³íåöü 90-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ó çâ’ÿçêó ç
íèçüêèì åêîíîì³÷íèì ð³âíåì ðîçâèòêó æèòòÿ íàñåëåííÿ ïîã³ðøèëîñü, îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ áóëè íåâèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè
òà íåðåíòàáåëüí³ñòü çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ïðîìèñëîâèõ òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ðàéîíó.
Øëÿõîì çì³í æèâå ñüîãîäí³øíÿ Îëåêñàíäð³âùèíà, æèòåë³
ðàéîíó ïîêëàäàþòü âåëèê³ íàä³¿ íà ïîçèòèâí³ çì³íè â åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó ðàéîíó, íà çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíèõ ïîòðåá òà
íà êðàùå æèòòÿ, ÿêå ïîì³òíî çì³íèëîñÿ îñòàíí³ì ÷àñîì.
Перевір себе:
1. Охарактеризуй особливості промислового розвитку району кінця
80-х років ХХ ст. й до наших днів.
2. Як розвивається сільське господарство за останній період?
3. Визнач аспекти позитивного розвитку освіти, культури, мистецтва,
спорту за останні роки.
4. Які заходи вживалися в районі щодо розвитку краєзнавства та музейної справи?
5. Розкажи про спортивні досягнення наших земляків.
6. Напиши розповідь «Я свідок «помаранчевої революції».
7. Які нагороди вручаються у нашому районі?

До цілющих джерел рідної землі
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ДОКУМЕНТИ:
Документ No 1
«Олександрівщина ще не знала такого факту, щоб її обранець представляв її у парламенті. Нині це реальність!
Посланцем народу віднині буде молодий, енергійний організатор
колгоспного виробництва, голова правління сільськогосподарського
підприємства «Іскра» Анатолій Миколайович Шаланський».
(Газета «Вперед», 12 квітня 1994 року)
Документ No 2
«6 вересня на будинку по вулиці Леніна, де народився один з перших вітчизняних льотчиків, талановитий конструктор, один із перших
соціал-демократів Л. М. Мацієвич, відкрито меморіальну дошку.»
(Газета «Вперед», 9 вересня 1997 року)
Документ No 3
«Дійсно серце Бориса Миколайовича Кузика тут, у святому храмі,
на рідній землі, у милій серцю рідній третій школі. Його душа – нинішня Олександрівська ЗОШ No 3 – це також чарівний храм, це колиска дитинства і юності 2671 випускника. У цій школі є душа, душа тих, хто кращі роки свого життя віддав улюбленій справі – навчанню й вихованню
дітей, душа тих, хто 10 чи 11 років навчався в ній, душа батьків, які разом з дітьми прожили ще одне шкільне життя, душа тих, хто сьогодні не
стоїть осторонь шкільних проблем».
Це слова з нової книги Бориса Кузика та директора школи Людмили Литвин «Олександрівські університети», яка щойно вийшла у видавництві «Світло» міста Олександрія. «Олександрівські університети» –
четверта книга Бориса Кузика про наш рідний край. Вона розповідає
про історію Олександрівської школи No 3, 2671 її випускника, всіх учителів, які працювали і працюють тут зараз. Сотні фотознімків, документів, статей з газет і журналів, спогадів, архівних матеріалів висвітлюють сторінки минулого і сучасного життя школи з далекого 1936 року
до сьогодення – 2004 року. Презентація «Олександрівських університетів» відбулася у районному Будинку культури».
(Газета «Вперед», 3 червня 2004 року)
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III

ДОДАТКИ

I.

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ

*Ïàì’ÿòíèêè àðõ³òåêòóðè é ì³ñòîáóäóâàííÿ çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ: Õðåñòîâîçäâèæåíñüêà öåðêâà, óñèïàëüíèöÿ Ðàºâñüêèõ, ñ. Ðîçóì³¿âêà.
II.
Ïàì’ÿòíèêè àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.
Äåðåâ’ÿíà öåðêâà Ð³çäâà Áîãîðîäèö³ (Õ²Õ ñò., ñ. ²âàí³âêà).
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà öåðêâà (Õ²Õ ñò., ñ. Á³ðêè).
Ìóðîâàíà Ñâÿòî-Ïàðàñêåâñüêà öåðêâà (ïî÷. ÕÕ ñò., ñ.
Êðèìêè).
Ìóðîâàíà Ñâÿòî-Óñïåíñüêà öåðêâà (Õ²Õ ñò., ñ. Áàíäóðîâå).
Áóäèíîê êîíòîðè ÂÀÒ «2-é ³ìåí³ Ïåòðîâñüêîãî öóêðîâèé
çàâîä» (1949, ñìò Îëåêñàíäð³âêà).
Áóäèíîê êîëèøíüî¿ öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíî¿ øêîëè (Õ²Õ
ñò., ñìò ªëèçàâåòãðàäêà).
III. Ïàì’ÿòíèêè Ò. Ã. Øåâ÷åíêó:
·
äâà â Îëåêñàíäð³âö³.
IV. Ïàì’ÿòíèêè Ëåí³íó:
·
ñìò Îëåêñàíäð³âêà,
·
ñ. ªëèçàâåòãðàäêà,
·
ñ. Êðàñíîñ³ëêà,
·
ñ. Êðàñíîñ³ëëÿ.
V.
Ïàì’ÿòíèê Ã. ². Ïåòðîâñüêîìó:
·
ñìò Îëåêñàíäð³âêà.
VI. Ïàì’ÿòíèê Äçåðæèíñüêîìó:
·
ñ. Öâ³òíå
VII. Ïàì’ÿòíèê ãåðîÿì Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó:
·
Ô. Ê. Ïàâëîâñüêîìó ñ. Ñîñí³âêà
·
Ä. Ò. Ãóëÿºâó ñ. ²âàí³âêà.
VIII. Áðàòñüê³ ìîãèëè ïàðòèçàí:
·
äâ³ â ñ. Ï³äë³ñíå
IX. Ïàì’ÿòíèêè íà ìîãèëàõ çàãèáëèõ âî¿í³â òà çåìëÿêàì, ÿê³
çàãèíóëè ï³ä ÷àñ â³éíè:
·
ñìò Îëåêñàíäð³âêà – 2,
·
ñ. ªëèçàâåòãðàäêà – 2,
·
ñ. Áàíäóðîâå – 2,
·
ñ. Á³ðêè – 2,
·
ñ. Áîâòèøêà
·
ñ. Áóêâàðêà – 2,
·
ñ. Âèù³ Âåðåùàêè – 2,
·
ñ. Ãîëèêîâå – 2,
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·ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ
ñ. Ãóòíèöüêà,
·
ñ. ²âàíãîðîä – 2,
·
ñ. ²âàí³âíà,
·
ñ. Êàì’ÿíèé ÿð,
·
ñ. Êðàñíîñ³ëêà – 2,
·
ñ. Êðàñíîñ³ëëÿ – 2,
·
ñ. Êðèìêè – 2,
·
ñ. Ëþáîìèðêà,
·
ñ. Ìàð’ÿí³âêà,
·
ñ. Ìèõàéë³âêà – 2,
·
ñ. Íåñâàòîâå – 2,
·
ñ. Íèæ÷³ Âåðåùàêè – 2,
·
ñ. Ïë³øêè,
·
ñ. Ï³äë³ñíå – 2, ñ. Íîâà Îñîòà, ñ. Îìåëüãîðîä, ñ. Ïîñåëÿí³âêà, ßñèíîâå,
·
ñ. Ðîçäîëëÿ,
·
ñ. Ðîçóì³¿âêà – 2,
·
ñ. Ðîäíèê³âêà – 2,
·
ñ. Ñîñí³âêà – 2,
·
ñ. Ñòàâèëà – 2,
·
ñ. Õàéí³âêà,
·
ñ. ßñèíóâàòêà,
·
ñ. ßñèíîâå – 2.
Õ.
Ïàì’ÿòíèêè íà ìîãèëàõ áîðö³â çà âëàäó:
·
ñ. Ìèõàéë³âêà,
·
ñ. Ï³äë³ñíå.
XI. Ïàì’ÿòíèêè Òðóäîâî¿ ñëàâè:
·
ñìò Îëåêñàíäð³âêà àâòîìîá³ëü Ç²Ñ-5 Â,
·
ñ. Êðàñíîñ³ëêà, òðàêòîð «Óí³âåðñàë»
XII. Ïàì’ÿòíèé çíàê (ñòåëà) íà ÷åñòü Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó:
·
ñìò Îëåêñàíäð³âêà
XIII. Ïàì’ÿòíèé çíàê (ãàðìàòà) íà ÷åñòü çâ³ëüíåííÿ ñ. Ïë³øêè
ó 1943 ðîö³.
XIV. Ïàì’ÿòíèé çíàê íà ÷åñòü ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî
(ñ. Á³ðêè).
XV. Ïàì’ÿòíèé çíàê æåðòâàì ãîëîäîìîðó, ñìò Îëåêñàíäð³âêà.
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ВАС ЗАПРОШУЄ МУЗЕЙНО-ІСТОРИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ст. No 3
Любі друзі!

Îëåêñàíäð³âñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ¹ 3, îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Îëåêñàíäð³âùèíè. Ïðèì³ùåííÿ
øêîëè áóëî çáóäîâàíå ó 1936 ðîö³ ³ ç òîãî ÷àñó øêîëó çàê³í÷èëî á³ëüøå òðüîõ òèñÿ÷ ó÷í³â, ÿêèõ íàâ÷àëè ìàéæå òèñÿ÷à â÷èòåë³â. Øêîëà çàâæäè áóëà öåíòðîì êóëüòóðè òà îñâ³òè, â ÿê³é
øàíóâàëè êîæíîãî ñâîãî âèõîâàíöÿ, êîæíîãî â÷èòåëÿ. Ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ óòâîðåíî òà ä³º ìóçåéíî-³ñòîðè÷íèé êîìïëåêñ, ÿêèé ðîçïî÷àâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó òðàâí³ 2002 ðîêó.
Структура музейно-історичного комплексу Олександрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No 3
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У систему музейно-історичного комплексу входить:

«МУЗЕЙ УЧИТЕЛЯ»

Â³äêðèòòÿ «Ìóçåþ Ó÷èòåëÿ»

«Ìóçåé Ó÷èòåëÿ»
До цілющих джерел рідної землі
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«Ìóçåé Ó÷èòåëÿ»

«Ìóçåé Ó÷èòåëÿ»
182
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Ìóçåé â³äêðèòî 13 òðàâíÿ 2001 ðîêó.
Çà ñâî¿ì ïðîô³ëåì ìóçåé ³ñòîðè÷íèé. Óñ³ åêñïîçèö³éí³ òà àðõ³âí³ ìàòåð³àëè ç³áðàí³ ïîøóêîâèìè çàãîíàìè, äî ñêëàäó ÿêèõ
âõîäèëè ó÷í³, â÷èòåë³, êîëèøí³ ó÷í³, êîëèøí³ â÷èòåë³, êîëèøí³ ïðàö³âíèêè øêîëè.
Áóëî ñôîðìîâàíî ôîíäè ìóçåþ, â ÿêîìó çáåð³ãàþòüñÿ îðèã³íàëüí³ ìàòåð³àëè. Âñ³ ôîíäè òà åêñïîíàòè ìóçåþ çáåð³ãàþòüñÿ çã³äíî ç âèìîãàìè ïðè â³äïîâ³äíîìó òåìïåðàòóðíîìó ðåæèìó, çàñòåðåæåí³ â³ä çàáðóäíåíîñò³, âèöâ³òàííÿ, ìåõàí³÷íèõ ïîøêîäæåíü.
Ó ìóçå¿ çã³äíî ç ïëàíîì ðîáîòè âñ³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ
÷åðåç àêò ïðèéìàííÿ òà ïðîõîäÿòü êîìïëåêòàö³þ ôîíäó â³äïîâ³äíî ç òåìàòèêîþ.
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ðîáîòè ìóçåþ îðãàí³çîâàí³ âèñòàâêè ÿê ñòàö³îíàðí³, òàê ³ ïåðåñóâí³, ÿê³ çðó÷í³ äëÿ çì³íè ³ äîïîâíåííÿ ìàòåð³àëó. Ôîíä ìóçåþ ñòàíîâèòü á³ëüøå òèñÿ÷³ åêñïîíàò³â. Ó ìóçå¿ ä³þòü åêñïîçèö³¿:
• «Êåð³âíèêè çàêëàäó».
• «Ëàóðåàòè ïðåì³¿ Á. Ì. Êóçèêà».
• «Ó÷èòåëüêî ïåðøà! Ó êîæí³é äèòèí³ òè ÷àñòî÷êó äóø³ çàëèøèëà íàâ³ê».
• «Î, ð³äíå ñëîâî, õòî áåç òåáå ÿ!».
• «Óðîêè ñëîâåñíîñò³».
• «Âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè º íàéêðàùèì çàñîáîì äëÿ ï³çíàííÿ ð³äíî¿ ìîâè».
• «Æèòòÿ ÷óäîâå ëèøå äâîìà ðå÷àìè: â÷èòèñÿ ìàòåìàòèêè ³
íàâ÷àòè ìàòåìàòèêè».
• «ª òàêà íàóêà – ³ñòîð³ÿ, º òàê³ ëþäè-³ñòîðèêè ³ òè âîñêðåñíåø äëÿ ïîòîìê³â çàâäÿêè ¿õí³ì ñòàðàííÿì».
• «Íàñê³ëüêè êîðèñíà ãåîãðàô³ÿ ðîäó ëþäñüêîìó – âñÿêèé
òÿìóùèé óñâ³äîìèòè ìîæå».
• «Ïðèðîäà – ºäèíà êíèãà, âñ³ ñòîð³íêè ÿêî¿ íàïîâíåí³ ãëèáîêèì çì³ñòîì».
• «Ó÷èòåëü ô³çêóëüòóðè – öå âåëèêà ì³ñ³ÿ íà çåìë³».
• «Ìóçèêà – ãàðìîí³ÿ äóø³».
• «Âèùà ö³ëü, ÿê³é ìîæå ñëóæèòè ìèñòåöòâî, – ñïðèÿòè òîìó, ùîá ëþäè ãëèáøå ðîçóì³ëè æèòòÿ ³ á³ëüøå éîãî ëþáèëè».
«Øêîëà ïèøàºòüñÿ ñëàâîþ ñâî¿õ âèïóñêíèê³â».
Ó 2004 ðîö³ «Ìóçåé Ó÷èòåëÿ» ïðîéøîâ äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
òà îòðèìàâ ñâ³äîöòâî.
Íà áàç³ ìóçåþ ïðîâîäÿòüñÿ åêñêóðñ³¿, â³äêðèò³ çàõîäè.
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Äî Äíÿ â÷èòåëÿ ó øê³ëüíîìó ìóçå¿ ïðîâîäÿòüñÿ çóñòð³÷³
ç êîëèøí³ìè â÷èòåëÿìè øêîëè òà ó÷íÿìè.

ПАМ’ЯТНИК УЧИТЕЛЮ
20 òðàâíÿ 2005 ðîêó íà òåðèòîð³¿ Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ÇÎØ
²–²²² ñòóïåí³â ¹ 3 âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê Ó÷èòåëþ, ÿêèé º
âøàíóâàííÿì ïàì’ÿò³ âñ³õ â÷èòåë³â òà óâ³êîâ³÷íåííÿì òðóäîâîãî ïîäâèãó ïåäàãîãà.

«ОЛЕКСАНДРІВСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ»
Êíèãà «Îëåêñàíäð³âñüê³ óí³âåðñèòåòè» âèéøëà ó 2004 ðîö³ ó ñï³âàâòîðñòâ³ êîëèøí³õ ó÷í³â øêîëè Á. Ì. Êóçèêà òà
Ë. ². Ëèòâèí. Ãîòóþ÷èñü äî â³äçíà÷åííÿ 65-ð³÷íîãî þâ³ëåþ ð³äíî¿ øêîëè, áóëî ç³áðàíî äîêóìåíòè, ñïîãàäè, ôîòîãðàô³¿ ïðî ³ñòîð³þ çàñíóâàííÿ ¿¿ òà ñëàâíå ñüîãîäåííÿ. Êíèãà ñêëàäàºòüñÿ
ç òðüîõ ðîçä³ë³â. Ïåðøèé âèñâ³òëþº ³ñòîð³þ øêîëè òà ðîçïîâ³-

Ïàì’ÿòíèê Ó÷èòåëþ
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äàº ïðî ó÷í³â, ÿê³ â í³é íàâ÷àëèñÿ ç 1936 äî 2003 ðîêó. Íà ñòîð³íêàõ äðóãîãî ðîçä³ëó «Ïîåìà ïðî â÷èòåëÿ, àáî Ñàä êâ³òó÷èõ
òðîÿíä» ïîäàíî ìàòåð³àëè ïðî âñ³õ â÷èòåë³â, ÿê³ â ð³çíèé ïåð³îä ÷àñó ïðàöþâàëè ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Òðåò³é ðîçä³ë ñêëàäàº «Øê³ëüíèé êàëåíäàð». Ôîòîãðàô³¿, äîêóìåíòè, ñòàòò³ ç ãàçåò ³ æóðíàë³â, ñïîãàäè, àðõ³âí³ ìàòåð³àëè âèñâ³òëþþòü ñòîð³íêè ìèíóëîãî ³ ñó÷àñíîãî æèòòÿ øêîëè.

Ó÷àñíèêè îáëàñíîãî ñåì³íàðó ãîë³â ðàéêîì³â ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè òà íàóêè ó øê³ëüíîìó «Ìóçå¿ Â÷èòåëÿ». 2005 ð³ê

Етнографічний музей
Öåíòðîì ðîáîòè ïî íàðîäîçíàâñòâó ó øêîë³ ñòàâ åòíîãðàô³÷íèé ìóçåé, ÿêèé â³äíîâèâ ñâîþ ðîáîòó ó òðàâí³ 2002 ðîêó.
Êåðóº íèì ó÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Â. Ã. ×îðíîáàé.
Â åòíîãðàô³÷íîìó ìóçå¿ ìîæíà ïîçíàéîìèòèñü ç óêðà¿íñüêèì
íàðîäíèì îäÿãîì, çíàðÿääÿìè ïðàö³, ïðåäìåòàìè ïîâñÿêäåííîãî âæèòêó, ðóøíèêàìè, ³êîíàìè.
Ó õîä³ åêñïåäèö³é ïî ð³äíîìó êðàþ áóëè ç³áðàí³ ìàòåð³àëè
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«...² íà ò³ì ðóøíèêîâ³ îæèâå âñå çíàéîìå äî áîëþ...».
Åêñïîçèö³ÿ øê³ëüíîãî åòíîãðàô³÷íîãî ìóçåþ

óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî ïîáóòó, ùî õàðàêòåðèçóþòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà ïîáóò æèòåë³â íàøîãî êðàþ â äàâíèíó. Ó÷í³
øêîëè ïðîâîäÿòü ó ìóçå¿ åêñêóðñ³¿, â³äêðèò³ óðîêè, âèõîâí³ ãîäèíè. Íà îñíîâ³ ç³áðàíîãî ìàòåð³àëó ñêëàäàþòüñÿ ñöåíàð³¿ òåàòðàë³çîâàíèõ ä³éñòâ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü êóëüòóðíó ñïàäùèíó
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â íàøîìó ðåã³îí³.

«БІБЛІОТЕКА ДОПИТЛИВОГО ЧИТАЧА»
Îäí³ºþ ç³ ñêëàäîâèõ øê³ëüíîãî ìóçåéíîãî êîìïëåêñó º «Á³áë³îòåêà äîïèòëèâîãî ÷èòà÷à». Ó ¿¿ ÷èòàëüíîìó çàë³ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè êíèæêîâ³ âèñòàâêè: «Âåñåëêîâà ïëàíåòà», «²ç äæåðåë
ð³äíî¿ çåìë³», «Òâîÿ êðà¿íà – Óêðà¿íà». Øê³ëüíèé á³áë³îòåêàð
Î. ². ×åðêàñ çàïðîñèòü âàñ ïåðåãëÿíóòè åêñïîçèö³éí³ âèñòàâêè
186
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Ó ÷èòàëüíîìó çàë³ «Á³áë³îòåêè äîïèòëèâîãî ÷èòà÷à»

ë³òåðàòóðè ð³äíîãî êðàþ, äå ç³áðàí³ êíèãè ïðî ð³äíèé êðàé ì³ñöåâèõ êðàºçíàâö³â Á. Ì. Êóçèêà òà Â. Â. Á³ëîøàïêè «Îëåêñàíäð³âêà. Ïîãëÿä êð³çü â³êè», «Ó ïëèí³ ÷àñó. Åíöèêëîïåä³ÿ Îëåêñàíäð³âùèíè», «Îëåêñàíäð³âñüêèé ìåðèä³àí», «Ãîëîâê³âêà –
ñåðöå Õîëîäíîãî ßðó», Á. Ì. Êóçèêà òà Ë. ². Ëèòâèí «Îëåêñàíäð³âñüê³ óí³âåðñèòåòè». Ö³êàâèìè áóäóòü äëÿ â÷èòåë³â íîâèíêè
ïåäàãîã³÷íî¿ ïðåñè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ïðè ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåíí³ óðîê³â òà âèõîâíèõ çàõîä³â.

МУЗЕЙ БОЙОВОЇ СЛАВИ
Ìóçåé áîéîâî¿ ñëàâè çàñíîâàíî 11 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó. Çà ñâî¿ì
ïðîô³ëåì â³í ³ñòîðè÷íèé. Êåðóþòü ìóçåºì ó÷èòåë³ ³ñòîð³¿ Ëàðèñà Àíàòîë³¿âíà Áàáè÷ òà Ëþäìèëà ²âàí³âíà Ëèòâèí. Ó ìóçå¿
çíàõîäÿòüñÿ 9 åêñïîçèö³éíèõ ðîçä³ë³â:
1. Êðîâ’þ ãåðî¿â ïåðåìîãà çäîáóòà.
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2. Ãåðî¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó – æèòåë³ Îëåêñàíäð³âùèíè.
3. Âîíè çàõèùàëè Áàòüê³âùèíó.
4. Â÷èòåë³-ó÷àñíèêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
5. ¯õ ³ìåíà çàïèñàí³ çîëîòèìè ë³òåðàìè â ³ñòîð³¿ ï³îíåð³¿.
6. Íàø êîëèøí³é ó÷åíü – ãåíåðàë-ìàéîð Á. Ì. Êóçèê.
7. Íàø³ âèïóñêíèêè íà âàðò³ ìèðó ³ ïðàö³.
8. ÄÏÞ – çàïîðóêà ì³öíîñò³ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.
9. Âî¿íè-³íòåðíàö³îíàë³ñòè.
10. Àôãàí³ñòàí – ì³ñöå ïîäâèãó.
Óñ³ ìàòåð³àëè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ìóçå¿, ç³áðàí³ ó÷íÿìè, â÷èòåëÿìè, âåòåðàíàìè â³éíè òà æèòåëÿìè ì³êðîðàéîíó øêîëè.
Ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó ôóíêö³îíóâàííÿ ìóçåþ îðãàí³çîâàí³
ÿê ñòàö³îíàðí³, òàê ³ ïåðåñóâí³ âèñòàâêè, çðó÷í³ äëÿ çì³íè ³ äîïîâíåííÿ ìàòåð³àëó. Â åêñïîçèö³ÿõ ìóçåþ º â íàÿâíîñò³ îðèã³íàëüí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ ç³áðàí³ ó÷íÿìè â ïîõîäàõ ì³ñöÿìè áîéîâî¿ ñëàâè, ñåðåä íèõ ëèñòè ç ôðîíòó, ïîñâ³ä÷åííÿ òà íàãîðîäè,
â³éñüêîâà ôîðìà ñîëäàòà ïåð³îäó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Åêñïîçèö³¿ ìóçåþ áîéîâî¿ ñëàâè
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Çãàäêà ïðî Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó â³éíó – ó ìóçåéí³é êîëåêö³¿

Ïðè ðàä³ ìóçåþ òðåò³é ð³ê ä³º ó÷í³âñüêå íàóêîâî-äîñë³äíèöüêå
òîâàðèñòâî «Ïîøóê», äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü ó÷í³ 9–11 êëàñ³â. Ó 2005 ðîö³ êåð³âíèêàìè øê³ëüíîãî êëóáó âèâ÷àëàñÿ ³ñòîð³ÿ êðàþ â ïåð³îä Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

АЛЕЯ СИМВОЛІВ ШКОЛИ
Ó 2001-2002 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ â øêîë³ êîëåêòèâíî ïðîâîäèëàñü òâîð÷à ðîáîòà ïî ñòâîðåííþ ñèìâîë³â øêîëè – ãåðáà ³
ïðàïîðà, à òàêîæ åìáëåìè êîæíîãî ïðåäìåòó, ÿêèé âèâ÷àºòüñÿ â øêîë³. Êîæåí êëàñ ãîòóâàâ òà ïðåäñòàâëÿâ íà ðîçñóä êîì³ñ³¿ ñâî¿ ïðîåêòè. Â ðåçóëüòàò³ ç äåê³ëüêîõ êðàùèõ åñê³ç³â ãåðáà
áóëî ñòâîðåíî ãåðá øêîëè òà ïðàïîð. Ç 2002 ðîêó òâ³ð «Ñòåæèíà äî òðåòüî¿ øêîëè» (àâòîð – ó÷èòåëü ³íîçåìíî¿ ìîâè Âàðâàðà
Ãðèãîð³âíà Íåëåíü) âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ã³ìí øêîëè.
Ãåðá ³ ïðàïîð øêîëè ðîçì³ùóþòüñÿ íà àëå¿ ñèìâîë³â øêîëè,
ïðè îôîðìëåíí³ òåðèòîð³¿ øêîëè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñâÿò, ìàñîâèõ çàõîä³â, íà øê³ëüíèõ âèäàííÿõ òà â ñò³íí³âêàõ. ÅìáëåДо цілющих джерел рідної землі
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ìè êîæíî¿ ïðåäìåòíî¿ «êàôåäðè» âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó íàâ÷àëüíèõ êëàñàõ, ïðè îôîðìëåíí³ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â êîæíîãî
ôàõó. Ã³ìí «Ñòåæèíà äî òðåòüî¿ øêîëè» âèêîðèñòîâóºòüñÿ ï³ä
÷àñ óðî÷èñòèõ øê³ëüíèõ çàõîä³â òà âèêîíóºòüñÿ ï³ñëÿ Äåðæàâíîãî ã³ìíó Óêðà¿íè.

Ñèìâîëè Îëåêñàíäð³âùèíè

АЛЕЯ ВИПУСКНИКІВ
«НАШОГО ЦВІТУ ПО ВСЬОМУ СВІТУ»
Ó ìóçåéíî-³ñòîðè÷íîìó êîìïëåêñ³ îäí³ºþ ç³ ñêëàäîâèõ º
«Àëåÿ âèïóñêíèê³â», ÿêà âêëþ÷àº â ñåáå â³äîìîñò³ ïðî âñ³õ,
õòî â ð³çíèé ïåð³îä ÷àñó çàê³í÷èâ ð³äíó àëüìà-ìàòåð. Â³äêðèâàº åêñïîçèö³þ ìåìîð³àëüíà äîøêà íà ÷åñòü Áîðèñà Ìèêîëàéîâè÷à Êóçèêà. Íà àëå¿ ðîçì³ùåí³ ìàòåð³àëè àêö³¿ «Íàøîãî öâ³òó ïî âñüîìó ñâ³òó», äå ç³áðàí³ ìàòåð³àëè, ôîòîãðàô³¿ ïðî âèïóñêíèê³â øêîëè, ÿê³ ïðîñëàâèëè øêîëó, ïðàöþþòü äàëåêî çà
ìåæàìè ð³äíî¿ Áàòüê³âùèíè. Âñ³, õòî çàê³í÷èâ øêîëó â ð³çíèé
ïåð³îä ÷àñó, çìîæå çíàéòè ñâîº ôîòî íà ñòåíä³ «Âîíè íàâ÷àëèñü
190
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«Àëåÿ âèïóñêíèê³â»

ó íàø³é øêîë³». Â³äîìîñò³ ïðî âèïóñêíèê³â, ÿê³ áóëè íàãîðîäæåí³ çîëîòèìè òà ñð³áíèìè ìåäàëÿìè, ì³ñòÿòüñÿ íà ñòåíä³ «Ìåäàë³ñòè øêîëè». Òåìàòè÷íó àëåþ çàâåðøóº åêñïîçèö³ÿ
«Ãîðä³ñòü øêîëè», äå ðîçì³ùåí³ ôîòîãðàô³¿ êðàùèõ ó÷í³â, ÿê³ íèí³ íàâ÷àþòüñÿ â øêîë³.

КАБІНЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА ЛІТЕРАТУРИ
ім. К. І. БЕРИНДІ
Êàá³íåò óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè îáëàøòîâàíî íà ÷åñòü êîëèøíüî¿ â÷èòåëüêè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà
ë³òåðàòóðè Êàòåðèíè ²âàí³âíè Áåðèí-

До цілющих джерел рідної землі

Ìåìîð³àëüíà äîøêà
íà ÷åñòü Á. Ì. Êóçèêà
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Ó êàá³íåò³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ³ìåí³ Ê. ². Áåðèíä³

Ìåìîð³àëüíà åêñïîçèö³ÿ ïàì’ÿò³ Ê. ². Áåðèíä³
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ä³ é â³äêðèòî ó âåðåñí³ 2005 ðîêó. Çàâ³äóº ðîáîòîþ êàá³íåòó Âàëåíòèíà Ãðèãîð³âíà ×îðíîáàé. Ó êàá³íåò³ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè
äîêóìåíòè, ôîòîãðàô³¿, ãðàìîòè â÷èòåëüêè, ÿêà âñå ñâîº æèòòÿ â³ääàëà íàâ÷àííþ ä³òåé. Îôîðìëåíî åêñïîçèö³¿: «Â÷èòåëüêî
ìîÿ! Òåáå ÿ íå çàáóäó, ìîº¿ þíîñò³ ðàä³ñíà çîðÿ!», «Øêîëà! Òè
äàëà ìåí³ ñèëó ³ êðèëà!». Âîíè ðîçïîâ³äàþòü ïðî ðîêè ðîáîòè
Êàòåðèíè ²âàí³âíè â íàø³é øêîë³, à òàêîæ ïðî âèïóñêíèê³â,
ÿê³ íàâ÷àëèñü ó öüîìó êàá³íåò³ ç ïî÷àòêó â³äêðèòòÿ øêîëè.
Â êàá³íåò³ ç³áðàí³ ìàòåð³àëè ïðî ïîåò³â Îëåêñàíäð³âùèíè.

КАБІНЕТ РІДНОЇ МОВИ
Ïåðøèé ñèìâîë³÷íèé êàá³íåò, ÿêèé áóëî îáëàøòîâàíî â øêîë³, – öå êàá³íåò ð³äíî¿ ìîâè (çàâ³äóþ÷à Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà
Óäîâè÷åíêî). Ïðåäìåòíèé êàá³íåò ìàº íà ìåò³ íå ëèøå ïðîïàãàíäó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, à é íàâ÷àííÿ êóëüòóðè ìîâëåííÿ.
Ó øêîë³ ç 1936 ðîêó ³ äî íàøèõ äí³â âèêëàäàëè ð³äíó ìîâó á³ëüøå 30 â÷èòåë³â, ñåðåä íèõ ïîäðóææÿ Îïàíàñåíê³â – Ïåòðî Òèìîô³éîâè÷ òà Ñîô³ÿ Êèðèë³âíà. Ìåìîð³àëüíèé êóòî÷îê îôîðìëåíî â êàá³íåò³ ð³äíî¿ ìîâè ï³ä ãàñëîì: «¯õ ïîºäíàëà
øêîëà, ¿õ ïîºäíàëî æèòòÿ». Ö³êàâèìè º îðèã³íàëüí³ ôîòîãðàô³¿ ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â ïîäðóææÿ ó äàëåêîìó 1946 ðîö³, â÷èòåë³â-ñëîâåñíèê³â ³ç âèõîâàíöÿìè òà êîëåãàìè.

Ïåòðî Òèìîô³éîâè÷ Îïàíàñåíêî ç³ ñâî¿ìè êîëåãàìè íà ñâÿòêóâàíí³
Äíÿ â÷èòåëÿ â Îëåêñàíäð³âñüê³é øêîë³ ¹ 3
До цілющих джерел рідної землі
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Óðîê ó êàá³íåò³ ð³äíî¿ ìîâè

Íàâ÷àëüíî-äîâ³äêîâà ë³òåðàòóðà â êàá³íåò³ ð³äíî¿ ìîâè
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КАБІНЕТ ІСТОРІЇ ім. Л. П. ЄГОРОВОЇ
23 æîâòíÿ 2003 ðîêó íàçàâæäè óâ³éøëî â ³ñòîð³þ øêîëè,
ïðîäîâæóþ÷è ñïðàâó óâ³êîâ³÷íåííÿ ñëàâíîãî ïîäâèãó â÷èòåëüñüêî¿ ïðàö³. Öüîãî äíÿ áóëî â³äêðèòî êàá³íåò ³ñòîð³¿, â ÿêîìó
ïðàöþâàëà â³äì³ííèê íàðîäíî¿ îñâ³òè Ëþäìèëà Ïåòð³âíà ªãîðîâà. Íèí³ â öüîìó êàá³íåò³ ³ñòîð³þ âèêëàäàº Ëàðèñà Àíàòîë³¿âíà Áàáè÷.
Ó ìåìîð³àëüíîìó êàá³íåò³ ðîçì³ùóþòüñÿ ìàòåð³àëè, ÿê³ ïîêàçóþòü ñèìâîëè Óêðà¿íè, Ê³ðîâîãðàäùèíè, ñåëèùà Îëåêñàíäð³âêà òà íàøî¿ øêîëè. Ó ïðîäîâæåííÿ òåìè ïàòð³îòè÷íîãî
âèõîâàííÿ ðîçì³ùåí³ óí³êàëüí³ ìàòåð³àëè, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü
ïðî ïåð³îä ðîáîòè Ëþäìèëè Ïåòð³âíè â øêîë³. Êîëè â³äêðèâàëè êàá³íåò Ëþäìèëè Ïåòð³âíè, âîíà âîñòàííº ìàëà íàãîäó
çóñòð³òèñÿ ç³ ñâî¿ìè êîëåãàìè, êîëèøí³ìè ó÷íÿìè, äðóçÿìè.
Ó òðàâí³ 2004 ðîêó ¿¿ íå ñòàëî.

Ïàì’ÿòü ïðî äîáðó ëþäèíó çàëèøèòüñÿ íà äîâã³ ðîêè.
Ôîòîçí³ìêè ç â³äêðèòòÿ êàá³íåòó ³ñòîð³¿ ³ìåí³ Ë. Ï. ªãîðîâî¿
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Ó êàá³íåò³ ³ñòîð³¿ ³ìåí³ Ë. Ï. ªãîðîâî¿

КАБІНЕТ ГЕОГРАФІЇ ТА ГЕОГРАФІЧНИЙ МАЙДАНЧИК
ім. В. І. КЛЕВИ
13 òðàâíÿ 2004 ðîêó â øêîë³ â³äêðèòî êàá³íåò òà ãåîãðàô³÷íèé ìàéäàí÷èê íà ÷åñòü êîëèøíüî¿ â÷èòåëüêè ãåîãðàô³¿ Â³ðè
²âàí³âíè Êëåâè. Íèí³ ãåîãðàô³þ â øêîë³ âèêëàäàº Òåòÿíà ²âàí³âíà Áåçñìîëà, ÿêà áóëà ó÷åíèöåþ Â³ðè ²âàí³âíè. Ïðî æèòòºâèé òà ïåäàãîã³÷íèé øëÿõ ó÷èòåëüêè ðîçïîâ³äàº ìåìîð³àëüíèé
êóòî÷îê «Íåçãàñàþ÷å ñâ³òëî äóø³» òà «Ìè âñ³ – ¿¿ ä³òè», äå ðîçì³ùåí³ àðõ³âí³ ìàòåð³àëè, ôîòî, ìàòåð³àëè ³ç ïåð³îäè÷íî¿ ïðåñè, íàãîðîäè Â. ². Êëåâè. Ó êàá³íåò³ ðîçì³ùåíà åìáëåìà «êàôåäðè» â÷èòåë³â ãåîãðàô³¿ íàøî¿ øêîëè. Âðàæàº âñ³õ ïðèñóòí³õ
çîáðàæåííÿ çåìíî¿ êóë³ ç ï³äïèñîì Áîðèñà Ìèêîëàéîâè÷à Êóçèêà «Ì³é ãåîãðàô³¿ óêë³í».
Íà ïîäâ³ð’¿ øêîëè ðîçì³ùåíèé ãåîãðàô³÷íèé ìàéäàí÷èê,
ÿêèé äàº ìîæëèâ³ñòü ó÷íÿì íà ïðàêòèö³ çàñâîþâàòè íîâ³ çíàííÿ ç ïðèðîäîçíàâñòâà.
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Ó êàá³íåò³ ãåîãðàô³¿ ³ìåí³ Â. ². Êëåâè

Êàðòà ñâ³òó – ïîäàðóíîê Á. Ì. Êóçèêà êàá³íåòó ãåîãðàô³¿ øêîëè
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Â³äêðèòòÿ øê³ëüíîãî ãåîãðàô³÷íîãî ìàéäàí÷èêà

КАБІНЕТ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
НА ЧЕСТЬ Л. І. СОКОЛЕНКО
1 æîâòíÿ 2004 ðîêó äî Äíÿ â÷èòåëÿ ó øêîë³ â³äêðèòî êàá³íåò êîëèøíüî¿ â÷èòåëüêè ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, âèõîâàòåëÿ Ëþáîâ³ ²âàí³âíè Ñîêîëåíêî. Ó êàá³íåò³ åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ðîçì³ùåíî åêñïîçèö³þ «Ñõèëÿþ ãîëîâó ïåðåä òîáîþ, â÷èòåëþ! Áî
âñå äîáðå, ãóìàííå, ìóäðå, ñâ³òëå, ÷èñòå – â³ä ó÷èòåëÿ!», ÿêà
ðîçïîâ³äàº ïðî ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü Ëþáîâ³ ²âàí³âíè. Ó òåìàòè÷íîìó êàá³íåò³ ðîçì³ùåíî òàêîæ ìàòåð³àëè ïðî ðîçâèòîê ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà ó øêîë³, ïðî ³ñòîð³þ øê³ëüíîãî ó÷í³âñüêîãî
õîðó, ÿêèé ìàº íàéá³ëüøó ³ñòîð³þ.
Íèí³ â êàá³íåò³ âèêëàäàº ìóçèêó Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà Æóðèëî, ïåðåìîæåöü îáëàñíîãî òà ó÷àñíèê Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Â÷èòåëü ðîêó-2005».
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Óðîê ó êàá³íåò³ åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ

Ó êàá³íåò³ åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ
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МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
НА ЧЕСТЬ «ГОЛОВНИХ ІНЖЕНЕРІВ» ШКОЛИ
Öåíòðîì ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè â øêîë³ º ìåòîäè÷íèé êàá³íåò, ÿêèé îáëàøòîâàíî òà â³äêðèòî ó æîâòí³ 2004 ðîêó íà
÷åñòü êîëèøí³õ çàâó÷³â øêîëè, ÿêèõ íàçèâàþòü «â÷èòåëÿìè â÷èòåë³â». Ó êàá³íåò³ ðîçì³ùåí³ åêñïîçèö³¿ «Â³÷íèé ñë³ä
ó÷èòåëÿ íà çåìë³» òà «Îëåêñàíäð³âñüê³ óí³âåðñèòåòè», ÿê³
ðîçïîâ³äàþòü ïðî êîëèøí³õ çàâó÷³â øêîëè, ïðî ¿õ ìåòîäè÷íó ðîáîòó. Ó öüîìó çàòèøíîìó êàá³íåò³ º ìîæëèâ³ñòü â÷èòåëÿì ïðîâîäèòè çàñ³äàííÿ ìåòîäîá’ºäíàííÿ, çíàéîìèòèñü
³ç íîâèíêàìè ôàõîâî¿ ë³òåðàòóðè òà ïåð³îäèêè, ÿêà º ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.

КАБІНЕТ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
НА ЧЕСТЬ М. П. СІНЧЕНКО
Âäÿ÷íèé ó÷åíü Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷ Êóçèê áóâ ³í³ö³àòîðîì
ñòâîðåííÿ êàá³íåòó íà ÷åñòü ó÷èòåëüêè ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â Ìàð³¿ Ïîë³êàðï³âíè Ñ³í÷åíêî, ÿêà çàëèøèëà â ñåðö³ ñâîãî ó÷íÿ
çåðíà äîáðà, âäÿ÷íîñò³, ëþáîâ³.
Ìåìîð³àëüíó åêñïîçèö³þ â êëàñ³ ïî÷èíàº ñèìâîë³÷íå ðîäèííå äåðåâî ó÷èòåëüñüêîãî ðîäó, ïðèñâÿ÷åíå â÷èòåëÿì ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ÿê³ ïðàöþâàëè ç äíÿ çàñíóâàííÿ øêîëè äî íàøèõ
äí³â. Ïðî Ìàð³þ Ïîë³êàðï³âíó ðîçïîâ³äàº åêñïîçèö³ÿ «À æèòòÿ
âñå ãîðòàº ë³òà», äå â³äêðèâàþòüñÿ ñòîð³íêè á³îãðàô³¿ â÷èòåëüêè, ðîêè ðîáîòè íà Çàõîä³ Óêðà¿í³ ó 50-õ ðîêàõ.
Íèí³ â êàá³íåò³ íàâ÷àþòüñÿ ïåðøîêëàñíèêè, ÿêèõ âåäå ó ñâ³ò
çíàíü ó÷èòåëüêà âèùî¿ êàòåãîð³¿ Â. Ï. Òåðåùåíêî.

ДИЗАЙНЕРСЬКА СТУДІЯ «КОЛАЖ»
ТА «АЛЕЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ»
Ó òðàâí³ 2003 ðîêó ó øêîë³ ðîçïî÷àëè ñâîþ ðîáîòó äèçàéíåðñüêà ñòóä³ÿ «Çîðåöâ³ò» òà «Àëåÿ äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³» (êåð³âíèê ²ííà Â³êòîð³âíà Ëèñåíêî). Ó ñòóä³¿ âèõîâàíö³ çàéìàþòüñÿ
íåòðàäèö³éíèìè âèäàìè ìèñòåöòâà. Öå âèðîáè ³ç òîïîëèíîãî
ïóõó, ìîäåëþâàííÿ äèòÿ÷îãî îäÿãó òà ³íøå. Âñå, ùî ïîòðàïëÿº
äî ðóê âèõîâàíö³â ñòóä³¿, ïåðåòâîðþºòüñÿ íà òâîðè ìèñòåöòâà.
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Êàá³íåò «ãîëîâíèõ ³íæåíåð³â» øêîëè

Â³äêðèòòÿ ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó «ãîëîâíèõ ³íæåíåð³â» øêîëè.
Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ÇÎØ ²–²²² ñò. ¹ 3
Ñ. Ï. Ëóøïàé òà Ë. Ä. Áðàéêî
До цілющих джерел рідної землі

201

Ó êàá³íåò³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â íà ÷åñòü Ì. Ï. Ñ³í÷åíêî

Óðîê ó êàá³íåò³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
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Øê³ëüíèé äèçàéíåðñüêèé öåíòð

Øê³ëüíà «Àëåÿ äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³»
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Екскурсія до музеїв навчальних закладів Олександрівщини

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА СЕЛА ПІДЛІСНЕ
Ó øêîë³ ä³þòü ìóçåé ³ñòîð³¿ ñåëà òà ìóçåé õë³áà.
Музей історії села Підлісне
Ó 1995 ðîö³ çà ³í³ö³àòèâè äèðåêòîðà øêîëè Ëàðèñè Ôåäîð³âíè Íå÷åïîðåíêî çàêèï³ëà ðîáîòà ïî çáîðó ìàòåð³àë³â äëÿ ñòâîðåííÿ ìóçåþ. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îôîðìëåííÿ òà ðåäàãóâàííÿ
âñüîãî ³ñòîðè÷íîãî ìàòåð³àëó ïðîâîäèëè çàñòóïíèê äèðåêòîðà
ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, â÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà Êîë³ñíèê òà â÷èòåëü îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ Áîäÿë, ÿêèé âèãîòîâèâ òà õóäîæíüî îôîðìèâ óñ³ ñòåíäè åêñïîçèö³é.
Ó÷èòåë³ øêîëè Ðà¿ñà Äìèòð³âíà Ëÿøîê, Âàëåíòèíà ²âàí³âíà
Ùåðáàòþê, Îëüãà ²âàí³âíà Ïåðåñóíüêî îðãàí³çóâàëè ïîøóêîâ³
çàãîíè ä³òåé ïî çáîðó ìàòåð³àë³â äëÿ ìóçåþ: ëèñòè ç ôðîíò³â,
ïîõîðîíêè, ôîòîãðàô³¿ âî¿í³â, íàãîðîäè òà äåÿê³ îñîáèñò³ ðå÷³.
Ïðî ñòâîðåííÿ ìóçåþ ä³çíàëèñÿ ³ æèòåë³ ñåëà. Ëþäè ïî÷àëè
ïðèíîñèòè îñîáèñò³ ðå÷³ ñâî¿õ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ, ç³ ñëüîçàìè
íà î÷àõ ïðîõàþ÷è: çáåðåæ³òü äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü.
8 òðàâíÿ 1996 ðîêó óðî÷èñòî áóëî â³äêðèòî ìóçåé.
Ó 1998 ðîö³ ìóçåé áóëî äîïîâíåíî íîâîþ åêñïîçèö³ºþ «Ãàëåðåÿ ðóøíèê³â». Òðåáà áóëî ï³ä³éòè äî ëþäèíè, ïåðåêîíàòè ¿¿,
ùîá ð³äíÿ â³ääàëà ðóøíèê çà òîãî, êîãî é äîñ³ ÷åêàþòü ç â³éíè: äðóæèíà – ÷îëîâ³êà, äîíüêà ÷è ñèí – áàòüêà, âíóêè – ä³äà, ñåñòðà – áðàòà.
Ó 2000 ðîö³ ìóçåé äîïîâíèëà åêñïîçèö³ÿ «Ï’º æóðàâêà âîäó», ÿêà áóëà ïðèñâÿ÷åíà âäîâàì çàãèáëèõ âî¿í³â. Ó ìóçå¿ ñòâîðåíî ðàäó ìóçåþ. Íà áàç³ ìóçåþ ïðàöþº êðàºçíàâ÷èé ãóðòîê,
îñíîâíîþ ìåòîþ ðîáîòè ÿêîãî º ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçêðèòòÿ
ïîòåíö³àëó çä³áíèõ ó÷í³â, ÿê³ ìàþòü íàõèë äî òâîð÷î¿ ðîáîòè
òà âèâ÷åííÿ äèñöèïë³í ãóìàí³òàðíîãî öèêëó, çàëó÷èòè é çàö³êàâèòè ó÷í³âñüêó ìîëîäü äî äîñë³äæåííÿ ð³äíîãî êðàþ, ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðîáëåì ìàëî¿ ³ñòîð³¿, çáåð³ãàòè ïàì’ÿòíèêè ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, íàâ÷àòè ö³íóâàòè ³ñòîðè÷í³ òðàäèö³¿ ñâîãî íàðîäó. Ìàòåð³àëè ìóçåþ ïîñò³éíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³.
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Музей хліба
Ó Ï³äë³ñíÿíñüê³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ó 2002 ðîö³ ç ìåòîþ âèõîâàííÿ ó ä³òåé áåðåæíîãî ñòàâëåííÿ äî õë³áà òà ïîâàãè
äî õë³áîðîáñüêî¿ ïðàö³ ñòâîðåíî ìóçåé õë³áà. Äèðåêòîðîì ìóçåþ º çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèõîâíî¿ ðîáîòè Ñ. Â. Ïàð³ºíêî.
Ó ìóçå¿ ñòâîðåíî 9 åêñïîçèö³é, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî õë³á òà
õë³áîðîáñüêó ïðàöþ. Åêñïîçèö³ÿ «Õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè» ì³ñòèòü çðàçêè âèðîá³â ç áîðîøíà: õë³á, ñàéêè, ð³çíîìàí³òíå ïå÷èâî, áàòîíè òîùî.
Åêñïîçèö³ÿ «Îñíîâà âñüîãî – ñ³ì çëàê³â» íå ëèøå ì³ñòèòü ö³
çëàêè, à é ðîçïîâ³äàº ³ñòîð³þ ðîçâèòêó òà îñîáëèâîñò³ ¿õ âèðîùóâàííÿ.
Åêñïîçèö³ÿ «Ñíîïè çëàêîâèõ êóëüòóð» ì³ñòèòü çðàçêè çëàêîâèõ êóëüòóð, ùî âèðîùóþòüñÿ ó íàøîìó ðåã³îí³. Íàñòóïíà åêñïîçèö³ÿ «Õâàëà ðóêàì, ùî ïàõíóòü õë³áîì» ðîçïîâ³äàº ïðî îäíîñåëüö³â, ÿê³ ñâîþ äîëþ ïîâ’ÿçàëè ç âèðîùóâàííÿì õë³áà. Òóò
ç³áðàí³ â³äîìîñò³ ïðî âñ³õ ãîë³â êîëãîñïó, êîìáàéíåð³â, òðàêòîðèñò³â, áðèãàäèð³â, îáë³êîâö³â. Òàêîæ ç³áðàí³ â³äîìîñò³ ïðî
õë³áîðîáñüê³ ñ³ìåéí³ äèíàñò³¿ íàøîãî ñåëà, ïðî ëþäåé, ÿê³ â³äçíà÷åí³ çà ñâîþ ïðàöþ.
Â åêñïîçèö³¿ «Õë³á ³ Ï³äë³ñíå» ìîæíà ïðî÷èòàòè ðåöåïòè
õë³áà ð³çíèõ ðîê³â: õë³á 33-ãî, êóêóðóäçÿíèé õë³á, õë³á âîºííèõ ðîê³â. Åêñïîçèö³ÿ «Õë³á ñâÿòêîâèé, õë³á îáðÿäîâèé» ðîçêðèâàº òà¿íó õë³áà, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ð³çíèõ óêðà¿íñüêèõ
îáðÿäàõ òà íà ñâÿòà.
Åêñïîçèö³ÿ «Äîðîæè õë³áîì» ì³ñòèòü äèòÿ÷³ ðîáîòè: ðåöåïòè
ìàì òà áàáóñü ïî âèï³êàííþ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, ï³ñí³, â³ðø³, êàçêè, çàãàäêè, ïðèñë³â’ÿ, ïðèêàçêè ïðî õë³á òà õë³áîðîáñüêó ïðàöþ, äèòÿ÷³ ìàëþíêè. Åêñïîçèö³ÿ «Õë³áîðîáñüêå çíàðÿääÿ ïðàö³» çíàéîìèòü ä³òåé ç óæå çíàéîìèìè ö³ïîì, áîðîíîþ, õë³áîïåêàðñüêîþ ëîïàòîþ òà ôîðìàìè äëÿ âèï³÷êè.

ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
Ó 1985 ðîö³, â äåíü 40-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ â øêîë³ áóëî â³äêðèòî «Ãàëåðåþ ñëàâè», ðîáîòîþ ÿêî¿
êåðóº Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà Ìàêñèìåíêî.
Ó öåíòð³ ãàëåðå¿ – êàðòèíà, íà ÿê³é â³äîáðàæåíî çóñòð³÷ ãåíåðàëà Àíäð³àíà Çàõàðîâè÷à Àêèìåíêà, êîìàíäóâà÷à 75-ãî
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Áºëãîðîäñüêî-Áóäàïåøòñüêîãî ñòð³ëåöüêîãî êîðïóñó, ÿêèé âèçâîëÿâ ªëèçàâåòãðàäêó, ç ó÷íÿìè øêîëè. Ãàëåðåþ ñòâîðåíî â
ïàì’ÿòü ïðî âñ³õ îäíîñåëüö³â, ÿê³, íå øêîäóþ÷è ñâîãî æèòòÿ,
áîðîëèñÿ ç çàãàðáíèêàìè.
Ó åêñïîçèö³¿ ãàëåðå¿ º ñòåíäè «Íåçàáóòíÿ çóñòð³÷», «50 ðîê³â,
ÿê çàìîâêëè ãàðìàòè», «Ëþäèíî, âêëîíèñÿ íèçüêî...». Â «Ãàëåðå¿ ñëàâè» çíàõîäèòüñÿ êàðòèíà, íà ÿê³é â³äîáðàæåíî çóñòð³÷
ç âèçâîëèòåëåì ñåëèùà ªëèçàâåòãðàäêà À. Ç. Àêèìåíêîì. Ïðè
â³äêðèòò³ ïàì’ÿòíèêà ñêîðáîòè ìàòåðÿì ãåíåðàë ïðèáóâ íà çóñòð³÷ ç âåòåðàíàìè 75-ãî ñòð³ëåöüêîãî êîðïóñó, ÿêèé âèçâîëÿâ
ñåëèùå. Ó ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëèõ íà â³éí³ ÷îëîâ³ê³â, áàòüê³â,
áðàò³â, ñåñòåð æèòåë³ ñåëèùà ïîäàðóâàëè øêîë³ âèøèò³ óêðà¿íñüê³ ðóøíèêè, ÿê³ çàéìàþòü ÷³ëüíå ì³ñöå â «Ãàëåðå¿ ñëàâè».

СТАРООСОТСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ ст.
Музей школи
Ó 2005 ðîö³ ó Ñòàðîîñîòñüê³é øêîë³ ñòâîðåíî ìóçåé øêîëè.
Åêñïîçèö³¿ ìóçåþ ñêëàäàþòüñÿ ç äåê³ëüêîõ ðîçä³ë³â:
– «Ïîäîðîæ ó ìèíóëå», â ÿê³é ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ³ñòîð³þ çàñíóâàííÿ ñåëà, ä³ÿëüí³ñòü ïåðøèõ øê³ë ó ñ. Ñòàðà Îñîòà.
– «Âåëèêà Â³ò÷èçíÿíà â³éíà» – â åêñïîçèö³¿ ðîçïîâ³äàºòüñÿ
ïðî ó÷àñíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, æèòåë³â ñåëà, ÿê³
âîþâàëè íà ôðîíòàõ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
– «Â³ä âèïóñêó 1957 ðîêó – äî ñüîãîäåííÿ» – åêñïîçèö³ÿ ðîçïîâ³äàº ïðî áóäí³ òà ñâÿòà øêîëè íà îñíîâ³ äîêóìåíò³â òà ñïîãàä³â ó÷í³â òà â÷èòåë³â.
– «Ìåäàë³ñòè øêîëè» – ç³áðàí³ ôîòîãðàô³¿ âñ³õ ìåäàë³ñò³â,
ÿê³ ó ð³çíèé ïåð³îä ÷àñó çàê³í÷èëè øêîëó.
– «Äèðåêòîðè øêîëè» – ç³áðàí³ ó õðîíîëîã³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³ ôîòîãðàô³¿ âñ³õ äèðåêòîð³â øêîëè, ÿê³ ïðàöþâàëè ó ð³çíèé
ïåð³îä ÷àñó.
– «Âîíè â³ääàâàëè ³ â³ääàþòü ñâî¿ ñåðöÿ ä³òÿì» – åêñïîçèö³ÿ
ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî â÷èòåë³â, ÿê³ ïðàöþâàëè ³ ïðàöþþòü ó
Ñòàðîîñîòñüê³é øêîë³.
– «Âèïóñêíèêè, ÿê³ îáðàëè ïðîôåñ³þ â÷èòåëÿ» – ç³áðàí³ ìàòåð³àëè ïðî êîëèøí³õ âèïóñêíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü ïåäàãîãàìè
òà íàâ÷àþòüñÿ â ïåäàãîã³÷íèõ çàêëàäàõ.
Ïîðÿä ç ìóçåºì ðîçì³ùóºòüñÿ êàðòèííà ãàëåðåÿ, äå çíàõîДо цілющих джерел рідної землі
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äÿòüñÿ òâîðè ì³ñöåâèõ õóäîæíèê³â: ó÷èòåëÿ øêîëè Îëåêñ³ÿ Ñàâîâè÷à Ìàõíà òà æèòåëÿ ñåëà Ãðèãîð³ÿ Ëàâð³íêà.

БІРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
Краєзнавчий музей
Ó Á³ðê³âñüê³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ²–²²² ñòóïåí³â êðàºçíàâ÷èé ìóçåé ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó 23 ãðóäíÿ 1999 ðîêó. Çà
ñâî¿ì ïðîô³ëåì ìóçåé ³ñòîðè÷íèé.
Óñ³ åêñïîçèö³éí³ òà àðõ³âí³ ìàòåð³àëè ç³áðàí³ ïîøóêîâèìè
çàãîíàìè, äî ÿêèõ âõîäÿòü ó÷í³ òà â÷èòåë³ øêîëè. Ó åêñïîçèö³ÿõ òà ôîíäàõ çáåð³ãàþòüñÿ îðèã³íàëüí³ ìàòåð³àëè. Ïðè ìóçå¿
ñòâîðåíî «Êóòî÷îê áîéîâî¿ ñëàâè», ÿêèé ðîçïîâ³äàº ïðî ïåð³îä
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Ó ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ ðîçì³ùåíî ìàòåð³àëè, ÿê³ âèñâ³òëþþòü ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ó Á³ðêàõ, òà ñêëàäåíî êàðòó «²ñòîðè÷í³ ì³ñöÿ íàøîãî
êðàþ». Ó ìóçå¿ ñòâîðåíî ìàêåò îáëàøòóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ õàòè
ç³ ñòàðîâèííèìè çíàðÿääÿìè ïðàö³ òà ïîáóòó.
Кабінет української мови та літератури
Êàá³íåò óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè Á³ðê³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ²–²²² ñòóïåí³â â³äêðèâñÿ ó 1984 ðîö³ ³ ñòàâ
öåíòðîì êðàºçíàâ÷î¿ ðîáîòè â øêîë³.
Óïåðøå â ðàéîí³ ðàäîþ Ê³ðîâîãðàäñüêîãî îáëâíî, ðàäîþ îáëàñíîãî ³íñòèòóòó âäîñêîíàëåííÿ â÷èòåë³â, ïðåçèä³ºþ îáêîìó ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè òà íàóêè òà âèùî¿ øêîëè ³
íàóêîâèõ óñòàíîâ íà ï³äñòàâ³ íàñë³äê³â îãëÿäó òà ïàñïîðòèçàö³¿ íàâ÷àëüíèõ êàá³íåò³â êàá³íåò óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè Á³ðê³âñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè Îëåêñàíäð³âñüêîãî ðàéîíó (çàâ³äóþ÷èé êàá³íåòîì – ó÷èòåëü-ìåòîäèñò Ì. Ì. Ôîù³é) âèçíàíî
êðàùèì íàâ÷àëüíèì êàá³íåòîì îáëàñò³ ç âðó÷åííÿì éîìó ïîñâ³ä÷åííÿ 20 ÷åðâíÿ 1985 ðîêó.
Ó êàá³íåò³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â³äáóâàþòüñÿ ïðåçåíòàö³¿ êíèã,
çóñòð³÷³ ç ³íòåðåñíèìè ëþäüìè, ïèñüìåííèêàìè, âåòåðàíàìè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà ïðàö³. Çà îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ òóò ïîáóâàëè ïèñüìåííèêè-çåìëÿêè Í. Ê. Êóï÷èíñüêà,
À. À. Êðèìñüêèé, Ñ. Ã. Áàðàáàø, êîëèøí³é âèïóñêíèê øêîëè,
â³éñüêîâèé æóðíàë³ñò, ÿêèé ñëóæèâ ó Àôãàí³ñòàí³, àâòîð êíèã
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Çàâ³äóþ÷èé êðàùèì íàâ÷àëüíèì êàá³íåòîì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
äèðåêòîð Á³ðê³âñüêî¿ ÇÎØ ²–²²² ñò. Ì. Ì. Ôîù³é
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«Õàìàëü – ì³ñÿöü âåñíÿíèé», «Íà òèõ àôãàíñüêèõ ðóáåæàõ»,
«Òèøà íàä ïîë³ãîíîì», «Çàæèíêè», «×îðíà ðîòà» òà ³íø³ Àíàòîë³é Ãàé.
Ó 2002 òà 2004 ðîêàõ ó øêîë³ ïîáóâàâ Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷
Êóçèê. Â³í áóâ ó÷àñíèêîì óðîêó-êîíôåðåíö³¿ çà êíèãîþ Á. Êóçèêà òà Â. Á³ëîøàïêè «Ó ïëèí³ ÷àñó. Åíöèêëîïåä³ÿ Îëåêñàíäð³âùèíè».

ТРИЛІСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ ст.
Кімната народознавства «Світлиця»
Ó 1992 ðîö³ â Òðèë³ñüê³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ áóëî â³äêðèòî ê³ìíàòó íàðîäîçíàâñòâà. Êåð³âíèê ê³ìíàòè íàðîäîçíàâñòâà Àíòîí³íà Ïåòð³âíà Êîâàëåíêî.
Öåíòðîì âñ³º¿ íàðîäîçíàâ÷î¿ ðîáîòè ñòàëà «Ñâ³òëèöÿ», â ÿê³é
ç³áðàíî ðå÷³ ïîáóòó, çíàðÿääÿ ïðàö³, îäÿã, ïîñóä, ðóøíèêè, ³êîíè ³ áàãàòî ³íøîãî, ùî â³äîáðàæàº êóëüòóðó ³ ïîáóò ñåëÿíñüêî¿
ñ³ì’¿, ð³ä ¿¿ çàíÿòòÿ. Òóò îæèëà ³ñòîð³ÿ íàðîäó ñëàâíèì ìèíóëèì, çàãîâîðèëè äî íàñ ä³äè-ïðàä³äè, ðîçïîâ³äàþ÷è ïðàâíóêàì,
÷è¿ ìè ä³òè, ÷èéîãî ðîäó-ïëåìåí³.
Ó ê³ìíàò³ îôîðìëåí³ åêñïîçèö³¿:
• «Ó íàø³é ñâ³òëèö³ íàïðîòè â³êîíöÿ Ïðå÷èñòî¿ îáðàç ñÿº â
áëèñêó ñîíöÿ».
• «² íà ò³ì ðóøíèêîâ³».
• Òêàöòâî.
• Óêðà¿íñüêèé îäÿã.
• Óêðà¿íñüêå íàðîäíå æèòëî.
• «ßê äî íàñ ïðèéøîâ õë³á».
• Ïîñóä.
Íåîö³íåííó äîïîìîãó ó çáîð³ ìàòåð³àëó äî «Ñâ³òëèö³» íàäàëè
ïåðø³ ïîøóê³âö³, ó÷í³ Òðèë³ñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñò.
Ó «Ñâ³òëèö³» ïðîâîäÿòüñÿ óðîêè íàðîäîçíàâñòâà, çàíÿòòÿ
ãóðòêà «Äî âèòîê³â», âèïóñêàºòüñÿ ãàçåòà, â ÿê³é ïîì³ùåíî ö³êàâèé ìàòåð³àë ïðî ³ñòîð³þ ð³äíîãî ñåëà Òðèë³ñè. Ó ê³ìíàò³ ñèëàìè ïîøóê³âö³â îôîðìëåí³ çá³ðíè÷êè òà àëüáîìè «Äî ãëèáèíè â³ê³â», «Ëåãåíäè ³ ïåðåêàçè ð³äíîãî êðàþ», «Íåçàñëóæåíî çàáóò³ ñïðàâè», «Òðèë³ñüê³ çíàõàð³ ïðîïîíóþòü», «Íàðîä ñêàæå,
ÿê çàâ’ÿæå», «Ïðèêìåò³ â³ð, àëå é ïåðåâ³ð», «Çàêëèêàííÿ», «Çàìîâëÿííÿ», «Âîðîæ³ííÿ», «Ðåöåïòè âèï³÷êè õë³áà», «Âåñ³ëëÿ».
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Ê³ìíàòà íàðîäîçíàâñòâà «Ñâ³òëèöÿ» ñ. Òðèë³ñè

Êåð³âíèê øê³ëüíî¿ ê³ìíàòè íàðîäîçíàâñòâà ñ. Òðèë³ñè À. Ï. Êîâàëåíêî
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Ïîñòóïîâî «Ñâ³òëèöÿ» ñòàëà ì³ñöåì îñîáëèâîãî äóõîâíîãî ìàãíåòèçìó ðå÷åé, îáñòàíîâêè, à òàêà ö³ëåñïðÿìîâàíà ï³äãîòîâ÷à
ðîáîòà äàº ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùèòè ³íòåðåñ ó÷í³â äî óðîêó, çðîáèòè ¿õ ó÷àñòü ó íüîìó íåôîðìàëüíîþ. Ïîêè æèâå ïàì’ÿòü ïðî
ìèíóëå ñåëà, ïîêè òðèâîæèòü âîíà ñåðöå ³ ïðîáóäæóº äóìêó,
âïåâíåíî ìîæíà ñêàçàòè: «Òðèë³ñüêîìó ðîäó íåìà ïåðåâîäó».
Музей бойової слави
Ó Òðèë³ñüê³é ÇÎØ ²-²²² ñò. ä³º ìóçåé áîéîâî¿ ñëàâè. Â³í
ðîçïî÷àâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó 1968 ðîö³ ï³ä êåð³âíèöòâîì
Â. Ã. Òóï³öüêî¿. ×ëåíè ïîøóêîâîãî çàãîíó «Ïîøóê» âèÿâëÿëè
íåâ³äîì³ ôàêòè ³ñòîð³¿, â³äêðèâàëè äëÿ ñåáå ³ äëÿ ñâî¿õ ðîâåñíèê³â âåëè÷ ïîäâèãó. Â îñíîâó ðîáîòè ìóçåþ áóëà ïîêëàäåíà ïîøóêîâà ðîáîòà ó÷í³âñüêîãî çàãîíó, ÿêèé âèâ÷àâ ³ñòîð³þ ð³äíîãî ñåëà, çîñåðåäèâøè ñâîþ óâàãó íà ïåð³îä³ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Ìóçåé áîéîâî¿ ñëàâè ñ. Òðèë³ñè
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Ìóçåé áîéîâî¿ ñëàâè ñ. Òðèë³ñè

Ó øê³ëüíîìó ìóçå¿ ìîæíà ïîáà÷èòè åêñïîçèö³¿: «Íàø³ îäíîñåëüö³», «Ãåðî¿ Îëåêñàíäð³âùèíè», «Ðîáîòà çàãîíó «Ïîøóê»,
«ª òàêà ïðîôåñ³ÿ – Áàòüê³âùèíó çàõèùàòè», «Íèìè ïèøàºòüñÿ
øêîëà», «Âîíè áóëè ïåðøèìè», «Ç ïîëóì’ÿ Àôãàí³ñòàíó».
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ФОТОЕКСПОЗИЦІЯ «ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ
ІСТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВЩИНИ»

Êðàºâèä ñ. Îìåëüãîðîä

Ñâÿòî-Ïàðàñêåâñüêà
öåðêâà â ñ. Êðèìêè
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Ð³÷êà Òÿñìèí âçèìêó

Ð³÷êà Áîâòèøêà
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Ð³÷êà ²íãóëåöü

Þí³ òàëàíòè Îëåêñàíäð³âùèíè.
Ãóðòê³âö³ Ãàííà Êðàâ÷åíêî òà Ìàðèíà Óäîâè÷åíêî
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«Àëåÿ Ãåðî¿â» ó öåíòð³ Îëåêñàíäð³âêè

ÂÀÒ «2-é ³ìåí³ Ïåòðîâñüêîãî öóêðîâèé çàâîä»
ó ñìò Îëåêñàíäð³âêà
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