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Якось почув від колежанки, що 
8 Березня – один із найкращих «винаходів» 
людства. Жінки люблять це свято, яке 
давно вже втратило свій політичний 
зміст. Міжнародний жіночий день у нас 
– день позитиву, яскравого настрою і 
доброзичливості. А ще вшанування краси 
і мудрості  представниць чарівної статі. 
Уже в передсвяткові дні всі чоловіки – з 
квітами, солодощами, подарунками. Ко-
жен прагне засвідчити жінкам – мамам, 
бабусям, дружинам, донечкам, колегам 
– свою щиру повагу і любов. 

На криворізьких підприємствах, в 
організаціях трудяться понад 26 ти-
сяч жінок, які є членами профспілки 
металургів і гірників України. Вони, 
безсумнівно, є окрасою виробничих і 
профспілкових колективів. А ще – бере-
гинями особливої атмосфери на робочих 
місцях. Про це свідчать затишок і есте-
тика навіть там, де велика запиленість 
та забрудненість важкого виробництва. 
Захоплення викликають активні жінки, 
які встигають і відповідально трудитися, 
і бути найкращими мамами, і жити наси-
ченим колективним життям.  

Головне призначення жінки – у наш 
світ нести світло, турбуватися про тих, 
кого любить. Завдяки представницям 
прекрасної статі, життя не стоїть на місці: 
створюються сім’ї, народжуються діти.

Дорогі наші жінки! Кожній бажаю, 
щоб ваше життя було схоже на весняні 
проліски – красиві і тендітні, щоб вас 
завжди огортало тепло рідних і близьких. 
Нехай усі життєві дороги будуть устелені 
квітами, а їх свіжий аромат насичує 
настрій яскравими фарбами. Поруч нехай 
будуть тільки достойні чоловіки, порядні 
і люблячі. 

З весною і святом!

Анатолій МАКАРЕНКО, 
голова Криворізького міськкому ПМГУ.

З 8  З 8  ББерезня !ерезня !
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Вітають профлідериВітають профлідери
Напередодні Восьмого березня профспілкові лідери первинних 

організацій ПМГУ традиційно висловили бажання привітати жінок 
через нашу газету.

Анатолій ФИЛОНЕНКО, Південний ГЗК: «Шановні жінки – колеги! 
На ваших плечах завжди, окрім роботи та громадських навантажень, 
лежать турботи про дім, сім’ю, рідних і близьких. Тому вам потрібні 
витримка і підтримка. Бажаю вам, насамперед, здоров’я, добра та осо-
бистого щастя. І пам’ятайте: чоловіки без вас просто переведуться».

Юрій ДЕРКАЧ, Криворізький залізорудний комбінат: «Жіноча краса 
у всі часи надихала чоловіків. Тому представницям прекрасної половини 
бажаю натхнення і на виробництві, і у повсякденних домашніх справах. 
Нехай життєва дорога буде осяяна світлою благодаттю, а в серці кожної 
живе справжнє кохання». 

Наталя МАРИНЮК, «АрселорМіттал Кривий Ріг»: «Усім жінкам 
від душі бажаю взаємного кохання, сильного чоловічого плеча, вдяч-
них дітей та онуків, якнайбільше приводів для оптимізму, здійснення 
найзаповітніших мрій. Нехай оточує добро і затишок щодня, щоб від 
цього був піднесеним по-весняному настрій  і з’являлося бажання запо-
чатковувати нові корисні справи».

Анатолій ЛОГАЧОВ, Інгулецький ГЗК: «Світ не може існувати без 
жіночої ніжності, доброти і привабливості. Нехай у вікно ваших домівок 
завжди, за будь-якої пори року і погоди, заглядає ласкаве сонечко, 
щедро обдаровує теплом і огортає затишком. Будьте щасливими і ко-
ханими!».

Дмитро ВАСИЛЬЧЕНКО, Центральний ГЗК: «Нехай у кожної жінки 
буде щасливою доля! А ще бажаю родинного благополуччя, посмішок, 
молодості та здоров’я на довгі роки!». 

Наталія ШАМРИЦЬКА, Північний ГЗК: «Жіночий день – прекрасне 
ніжне свято. Усім бажаю душевної краси і доброти невичерпної. Нехай 
життя кожної жінки буде тільки в яскравих і світлих тонах». 

Віктор СЧАСТЛИВИЙ, «Суха Балка»: «Восьме березня – це вшану-
вання жінок –трудівниць, жінок – матерів, жінок – коханих. Цього дня хо-
четься сказати їм добрі слова, які ми, чоловіки, іноді забуваємо говорити 
за повсякденною роботою і життєвими проблемами. Бажаю весняного 
настрою, красивого кохання, сильних і надійних чоловіків поруч».

Василь ФУРГАЛО, «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ»: «Нехай у ваших оселях 
завжди панують мир і злагода, добро і достаток, радість і любов!».

Юлія ГОЙ, «Електромашпромсервіс»: «Усім криворізьким жінкам 
бажаю духовного саморозвитку, гармонійних стосунків з оточуючим 
світом, сімейного благополуччя та щастя материнства!».

З НАГОДИ МІЖНАРОДНОГО ЖІНОЧОГО ДНЯ 

Зарплати не відповідають рівню цінЗарплати не відповідають рівню цін
 
Зарплати українців не відповідають рівню цін у країні. Це визнав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, 

коментуючи ситуацію з мінімальною зарплатою.
За його словами, у 2016 році в абсолютних цифрах мінімальна зарплата складала 53 долари в перерахунку на 

валюту США, нині – 150 доларів. 
«Ми за неповних три роки втричі збільшили мінімальну зарплату в країні. Це – втричі більше, ніж було, але як мінімум 

удвічі менше, ніж має бути», – сказав він.
До відома. Середня зарплата в Україні в грудні 2018 року складала 10573 грн.
Цікаво: що з таких «заяв» голови уряду нашим землякам, які продовжують масово виїжджати за кордон, у 

благополучні країни?..
За матеріалами сайту ЦК ПМГУ. 

Нехай тепло свята подаруєНехай тепло свята подарує
весняний настрій!весняний настрій!

Дорогі жінки!

Від імені Центрального комітету 
профспілки металургів і гірників 
України сердечно вітаю вас з Днем 
8 Березня! 

Це прекрасне свято наповне-
не радістю, сонячним світлом, аро-
матом весняних квітів, надіями та 
оптимізмом! Воно ототожнює любов 
і ніжність, теплоту та повагу чоловіків 
до прекрасної половини людства.

У цей день ми від чистого серця гово-
римо вам слова захоплення і вдячності 
за те, що ви завжди поруч з нами, 
підтримуєте нас у складних ситуаціях, 
своїми вірою і любов’ю допомагаєте 
здолати всі життєві перепони.

Ми високо цінуємо вашу щоденну 
працю, ваш значний внесок у розвиток 
нашої профспілки.

Дорогі жінки, від усієї душі бажаю 
вам здоров’я і щастя, миру і благопо-
луччя, успіхів і здійснення ваших ба-
жань! Нехай тепло цього свята подарує 
вам весняний настрій та впевненість у 
тому, що все в нас обов’язково буде 
добре! 

Сергій КОМИШЕВ,
 голова ЦК ПМГУ.

ЦЕ ТУРБУЄ 
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19 наград  – у криворожан  

 У первинній профспілковій організації Криворізького 
залізорудного комбінату (голова профкому Юрій Деркач) 
звітно-виборча кампанія – у розпалі. Після того, як збори 
пройшли у 204 профспілкових групах, естафету перейняли 
цехові організації. 

Як повідомили в профкомі ПО ПМГУ, у лютому звітували 
про свою роботу протягом 5-річного періоду цехові ко-
мітети в колективах шахтомонтажного управління, шахт 
«Тернівська» (фото 2, 3), «Октябрська», енергетичного 
цеху, ремонтно-будівельного цеху, автобази (фото 1), 
управління соціальних підрозділів, центру інформаційних 
систем та ін. Делегатами відзначалося, що для членів 
ПМГУ було зроблено чимало в питаннях охорони праці, 
соціального захисту, оздоровлення, організації якісного 
відпочинку трудівників та їхніх дітей, матеріальної допо-
моги. Роботу цехових комітетів у названих організаціях ви-
знано задовільною. На новий термін обрано у переважній 
більшості тих самих лідерів.

Фотоінформація Анни РОГОЗІНОЇ.

ПІДТРИМКА МОЛОДІ 

Ці хлопці і дівчата 
з різних навчальних 
закладів Кривбасу один 
одного вперше побачили 
6 лютого в Будинку 
спілок. Їх запросив 
Криворізький міський 
комітет профспілки 
металургів і гірників 

України на врочистості.  

Спільного в учнів і сту-
дентів – чимало. Кожен з 
них – активний член нашої 
профспілки, у своїй первин-
ній організації користується 
авторитетом.  

Ось уже багато років 
ПМГУ вважає за необхідне 
заохочувати ініціативну, ді-
яльну та небайдужу молодь 
іменними профспілковими 
стипендіями. Упевнена, їх 
вручення та напутні слова 
від голови Криворізького 
міського комітету ПМГУ Ана-
толія Макаренка назав жди 
запам’ятаються цим акти-
вістам.

Назвемо їхні імена: Рус-
лан Саригін (Криворізький 
професійний транспортно-
металургійний ліцей), Алі-
на Мяч (Криворізький 
професійний ліцей), Ліза 
Лук’яненко (Криворізький 
професійний будівельний 
ліцей), Микита Павлиш 
(Криворізький професій-

ний гірничо-металургійний 
ліцей), Владислав Гайдак 
(Український політехнічний 
технікум), Тетяна Кравець 
(Індустріальний коледж 
КНУ), Владислав Атанов 
(Криворізький коледж 
НМетАУ), Наталя Палатіна 
(Гірничо-електромеханічний 
коледж КНУ), Єлизаве-

та Сусло (Криворізький 
металургійний інститут 
НМетАУ).

Хочеться вірити, що не-
вдов зі ми з ними зустрінемо-
ся вже на підприємствах міс-
та, де вони задаватимуть тон 
профспілковому життю.

Фотоінформація 
Оксани ШАХМОТЬ. 

ЗВІТИ І ВИБОРИ 

Заслужені іменні стипендіїЗаслужені іменні стипендії

Роботу визнано задовільноюРоботу визнано задовільною

1

2

3
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Головне – не помилитися
Початок і строки звітно-виборчої 

кампанії визначив X пленум ЦК ПМГУ: 
це лютий – грудень цього року. Таким 
чином, уже у всіх наших первинних 
організаціях вона стартувала, а завер-
шиться звітно-виборчою конференці-
єю Криворізької міської організації 22 
листопада 2019 року.  

Під час розгляду питання «Про про-
ведення звітів і виборів у міській орга-
нізації ПМГУ в 2019 році» на VІІ пленумі 
Криворізького міськкому ПМГУ його 
голова Анатолій Макаренко наголо-
сив на необхідності зміцнення позицій 
профспілки. А це залежить від якісно-
го покращення її складу, підвищення 
іміджу ПМГУ та рівня довіри до ви-
борчих органів. «Необхідно залучати 
до профспілкового життя молодь, на 
всіх рівнях займатися відбором, на-
вчанням та підготовкою достойного 
профактиву, лідерів, які стануть тим 
потужним імпульсом для плідної ді-
яльності ПМГУ», – сказав він.

Уже кілька років поспіль на під-
приємствах ГМК Кривбасу спостері-
гається відтік кадрів, що позначаєть-
ся і на чисельності профспілкових 
рядів. Щороку в Кривому Розі не 
дораховуємо майже 6 тисяч чле-
нів ПМГУ. Проте міська організація 
профспілки металургів і гірників за-
лишається наймасовішою та най-
впливовішою. Станом на 1 січня 
2019 року вона об’єднує 75 тисяч 
криворіжців. «Обраному активу слід 
плідно працювати над питаннями 
збереження та збільшення чисель-
ності ПМГУ, зміцнення наших ря-
дів», – підкреслив А.Макаренко.

Оскільки без якісних знань немож-
ливо успішно займатися мотивацією 
профспілкового членства, досягати 
поставлених цілей у переговорах із 
укладання колективних договорів, 
представляти та відстоювати інтереси 
членів ПМГУ, продовжуватимуть діяти 
Школи профактиву: при профкомах, у 
міському і Центральному комітетах.

В обговоренні винесеного на пленум 

питання взяв участь голова профкому 
первинної організації ПМГУ Криворізь-
кого залізорудного комбінату Юрій 
Деркач. Він повідомив, що в них уже 
завершилися звіти і вибори в  проф-
групах, тепер проходять у цехових 
організаціях. 

Підсумком стало ухвалення постано-
ви. У документі, зокрема, наголошу-
ється: «У ході звітно-виборчої кампанії 
в міській організації ПМГУ необхідно 
обговорити найбільш важливі та про-
блемні питання профспілкового жит-
тя; дати оцінку ефективності роботи 
всіх профспілкових структур; вважати 
найголовнішим завданням активу – 
забезпечення безпечних умов праці, 
достойного рівня зарплати та соціаль-
ного захисту».

Травми приховують? 
«Про стан охорони праці, виробни-

чого травматизму та профзахворюва-
ності на підприємствах ГМК Кривбасу 
в 2018 році» – такою була тема допо-
віді головного технічного інспектора 
праці міського комітету ПМГУ Олек-
сандра Кучера. 

Олександр Володимирович наго-
лосив, що питання безпеки людей 
на виробництві та дотримання ними 
правил з охорони праці залишається 
актуальним. 

Минулого року на криворізьких 
підприємствах загинули 14 трудівни-
ків (у 2017-му – 9). Шість нещасних 
випадків з летальним наслідком не 
були пов’язані з виробництвом, вони 
сталися в умовах виробництва через 
раптове погіршення стану здоров’я 
працівників. Більшість смертельних 
випадків, пов’язаних з виробництвом, 
зафіксовані в гірничодобувній галу-
зі. Занепокоєність викликає те, що 

87,5 відсотків випадків сталися через 
організаційні причини, тобто через 
невиконання працівниками вимог ін-
струкцій з охорони праці та посадових 
обов’язків.

Доповідач також акцентував увагу 
присутніх на тому, що минулий рік був 
позначений груповими нещасними ви-
падками, такого в Кривбасі давно вже 
не спостерігалося. Вони трапилися в 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», на Кри-
ворізькому залізорудному комбінаті, 
Центральному ГЗК, у «Шляхбуд КР», 
«Промспецбуді». 

Надавши інформацію щодо за-
гального виробничого травматизму 
на підприємствах ГМК Кривбасу в 
2018 році (91 нещасний випадок 
проти 135 в 2017-му), Олександр 
Кучер прокоментував таку «опти-
містичну» статистику: «Немає логіки 
в тому, що виробничих травм фік-
сується менше, а смертельних стає 
більше. Висновок один – травми 
приховують. І це дуже негативно 
позначається на загальній ситуа-
ції з охорони праці. У розвинених 
країнах, навпаки, практично немає 
смертей на виробництві, натомість 
усі без винятку нещасні випад-
ки оприлюднюються. Тому що в 
інтере сах компаній зробити працю 

ПЛЕНУМ МІСЬККОМУ 

Потужний імпульс для плідної діяльності
Нинішній рік для Криворізької міської організації профспілки 

металургів і гірників України – рік звітів і виборів. Отже, зна-
ковий. Результати звітно-виборчої кампанії визначать вектор 
розвитку і загалом майбутнє ПМГУ. Від принциповості, компе-
тентності, організаторських здібностей та дієвості профспіл-
кових працівників і активістів залежатиме авторитет нашої 
профспілки. Найближчі 5 років будуть визначати ті люди, 
яким члени ПМГУ доручать захищати свої права та інтереси. 
Головне зараз – не помилитися у виборі. 
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СЛОВО — МОЛОДІ 

Наприкінці січня на базі 
Зонального навчально-
методичного центру проф-
спілок (м. Дніпро) у рамках 
програми «Молодь ПМГУ: 
через навчання до дії» прой-
шов перший із чотирьох се-
мінарів. Одним із 24 активіс-
тів, які приїхали на навчання 
з усієї України, був  Артем 
Овдієнко, електрослюсар 
(слюсар) черговий та з ре-
монту устаткування, голова 
молодіжної ради ШМУ Кри-

ворізького залізорудного 
комбінату. Йому – слово:

– Головний меседж цьо-
го навчання – необхідність 
об'єднувати весь трудовий 
колектив і нашу профспіл-
ку в цілому, аби вони були 
єдині у своїх цілях. Це на-
дасть можливість впливати 
на процеси, починаючи від 
робочих місць до суспільно-
го життя у всій країні. 

Профспілкова організація 
– це не лише внески, це дієва 

структура, яка  прагне соці-
ально захистити трудівників, 
покращити їхні умови праці 
та підвищити рівень заробіт-
ної плати. Але ця структура 
буде більш потужною, коли 
кожен із працівників чітко 
усвідомлюватиме свою при-
четність до можливих пози-
тивних змін, адже ПМГУ– це 
кожен із нас.

За матеріалами газети 
«Шахтар Кривбасу».

Фото Марини МІХЕЄВОЇ.

трудівників стовідсотково 
безпечною. Відповідаль-
ні за стан охорони праці 
фахівці детально розбира-
ються в причинах кожно-
го нещасного випадку на 
виробництві, аби в май-
бутньому таке не повтори-
лося».  

Отже, треба переймати пе-
редовий досвід, не боятися 
ламати стереотипи та зміню-
вати підходи в роботі. Про 
проблеми, навіть незначні 
порушення в сфері охорони 
праці слід говорити вголос. 
У цьому членам ПМГУ ма-
ють допомагати громадські 
інспектори праці, які є на всіх 
підприємствах, профспілкові коміте-
ти, голови цехових і профспілкових 
комітетів. У свою чергу Криворізький 
міський комітет ПМГУ запропонував у 
2019 році організувати виїзний семінар 
з обміну досвідом роботи комісій з 
охорони праці профкомів на одному з 
промислових підприємств, а також на-
вчання для громадських інспекторів. 

В обговоренні цього питання взяв 
участь голова профкому ПО ПМГУ 
Інгулецького ГЗК Анатолій Логачов, 
який висловив загальну думку своїх 
колег щодо необхідності проведен-
ня навчань для профактиву з питань 
охорони праці. 

Правова допомога
Безкоштовну правову допомогу 

членам ПМГУ в Криворізькій міській 
організації наразі  надають 7 правових 
інспекторів праці та профспілкових 
юристів. Вони працюють у міському 
комітеті ПМГУ, у профкомах первинок 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», Криво-
різького залізорудного комбінату, 
Південного, Північного, Інгулецького 
гірничо-збагачувальних комбінатів. 
Про загальні результати їхньої діяль-

ності в 2018 році на пленумі доповідав 
правовий інспектор праці Криворізь-
кого міськкому ПМГУ Ігор Худик.

Минулого року перевірки щодо до-
держання законодавства про працю 
(таких було 52) виявили майже 200 по-
рушень з боку роботодавців по відно-
шенню до 326 членів ПМГУ. На вимогу 
інспекторів праці нашої профспілки 
більшість порушень усунули. 

«Через нестачу робочого персо-
налу на криворізьких підприємствах 
спостерігалося зростання кількості 
порушень законодавства про пра-
цю, – повідомив Ігор Худик. – Вони 
стосувалися графіків відпусток, у 
тому числі ненадання їх у зручний 
час категоріям працівників, що ма-
ють на це право (почесним доно-
рам, одиноким матерям і батькам). 
Частина порушень була пов’язана з 
затягуванням з боку роботодавця 
процедури звільнення працівників 
за власним бажанням. Зафіксова-
ні безпідставні випадки відмови в 
ухваленні наказів про звільнення, у 
підписанні обхідних листів, відклики 
із відпустки». 

У 2018 році профспілкові юристи 

Кривбасу надали членам 
ПМГУ понад 2,1 тисячі кон-
сультацій, профспілковим 
організаціям  – майже 60. 
Також вони допомагали у 
складанні позовних заяв, 
інших процесуальних до-
кументів. На користь пра-
цівників винесено 38 су-
дових рішень на загальну 
суму 30 тисяч грн.

«Якщо проаналізувати 
звіти стосовно судових 
звернень, то стає зрозумі-
лим, що до судового вре-
гулювання у переважній 
більшості доходять пра-
вовідносини, не пов’язані 
з трудовим правом. Це 
тому, що всі спірні питання 

в трудовому секторі вирішуються в до-
судовому порядку, шляхом виконання 
вимог профспілкових правових інспек-
торів», – наголосив доповідач.

Як підкреслив голова міськкому 
Анатолій Макаренко, правозахисна 
робота і в подальшому залишатиметь-
ся пріоритетною для нашої організа-
ції. Особливо це важливо сьогодні, 
коли йде масштабний наступ на права 
трудівників, коли знижується рівень 
безпеки та соціального захисту тру-
дівників. 

Про виконання профспілкового 
бюджету за 2018 рік і затвердження 
фінансового плану-бюджету міськкому 
ПМГУ на поточний доповідала завіду-
юча фінансовим відділом Надія Сапу-
нова. Пленум затвердив фінансовий 
план-бюджет. Профкомам первинних 
організацій рекомендовано проводи-
ти роботу, спрямовану на зміцнення 
фінансової політики, виконання фінан-
сової дисципліни та статутних норм з 
урахуванням статусу неприбутковості 
ПМГУ.

Оксана ШАХМОТЬ, 
фото автора.

ПЛЕНУМ МІСЬККОМУ 

«ПМГУ – це кожен із нас»«ПМГУ – це кожен із нас»
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Рынок труда постоянно меняется. 
Промышленные предприятия, кото-
рые с каждым годом становятся бо-
лее технологичными, ищут молодых 
специалистов, готовых так же быстро 
развиваться. «Угнаться» за требова-
ниями бизнеса непросто, но «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» готов в этом 
помогать.

7 февраля представители профес-
сионально-технических учебных за-
ведений Кривого Рога во главе с за-
ведующей Криворожским кабинетом 
учебно-методического центра ПТО 
в Днепропетровской области Нелей 
Зозулей встретились с и.о. директо-
ра департамента по персоналу ПАО 
«АМКР» Юлией Чермазович. Сначала – 

экскурсия, затем – «круглый стол», во 
время которого подняли проблемы 
подписания договоров по дуальной 
системе на подготовку кадров, про-
хождения технологической практики 
и обсудили перспективы сотрудни-
чества на ближайшие несколько лет. 
От общественности города высту-
пал Виталий Сапига, руководитель 
проекта «Социальное партнерство 
– в действии».

Конечно, «АрселорМиттал Кривой 
Рог» продолжит принимать у себя на 
производственной практике студен-
тов Кривого Рога. Например, в прош-

лом году их было 1500. Также будет 
работать программа оплачиваемой 
стажировки – «GoPRO», молодежь и 
педагоги смогут приходить на экскур-
сии, принимать участие в социальных 
проектах предприятия, конкурсах и 
тренингах личностного развития в 
Университете АрселорМиттал. Всегда 
будет актуально и научно-техническое 
сотрудничество.

Уже сейчас на предприятии ждут 
в своей команде перспективную мо-
лодежь.

По материалам ПАО «АМКР», 
Фейсбук.

НАКАНУНЕ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ 

– Оксана Васильевна, каким был 
минувший пятилетний период для 
вашей первичной организации?

– 5 лет пролетели быстро. Запомни-
лись высокой продуктивностью рабо-
ты профсоюзного комитета, в который 
входят 12 неравнодушных активистов. 
Наша организация продолжала уси-
ленно работать над повышением 
имиджа профсоюза металлургов и 
горняков Украины среди сотрудни-
ков и студентов учебного заведения. 
Сейчас наша первичка объединяет 
515 человек. Охват профсоюзным 
членством составляет 98,1 процента 
среди  работников и 100 процентов 
среди студентов. 

Основная трудность для профсо-
юзного актива – изменить мнение 
коллектива, что профсоюз – это «ма-
териальная помощь и развлекатель-
ные мероприятия». На мой взгляд, это 
главная проблема, с которой ПМГУ 
«борется» уже много лет и которая не 
утратила своей актуальности по сей 
день. Хочется, чтобы не было потре-
бительского отношения к профсоюзу, 
чтобы каждый из нас осознавал силу 
солидарности в отстаивании интере-
сов в сферах правовой защиты, занято-

сти, коллективно-договорной ра-
боты, обеспечения безопасных и 
здоровых условий труда (особен-
но это актуально для предпри-
ятий горно-металлургического 
комплекса).  

– По Вашему мнению, ка-
кие направления деятельно-
сти для ПМГУ должны быть прио-
ритетными в следующем отчетном 
периоде?

– Наверное, напрашивается ответ: 
работа с молодежью. Конечно, для 
завтрашнего дня это – очень важно. 
Но, скорее всего, я бы не ставила это 
на первое место.

Думаю, что для нашего профсоюза 
приоритетные направления: 

защита социально-экономических 
интересов членов профсоюза неза-
висимо от их возраста;

информационная политика и от-
крытость (очень мало информации 
о деятельности ПМГУ в социальных 
сетях, хотелось бы и там видеть при-
сутствие профсоюза);

смена имиджа (необходимо всё 
делать для того, чтобы профсоюз счи-
тали влиятельным институтом граж-
данского общества, а значит,  больше 

внимания уделять реальной юриди-
ческой и социально-экономической 
защите членов профсоюза).

– Оксана Васильевна, тяжело ли 
быть профсоюзным лидером пред-
ставительнице слабого пола?  

–Традиционно наше общество с 
недоверием относится к женщинам, 
которые несут на себе груз обще-
ственной ответственности, поэтому 
могу сказать: да, тяжело! Но в нашем 
учебном заведении все руководящие 
должности занимают женщины, поэто-
му я не сталкиваюсь с трудностями 
разности мышлений. 

– Какие личностные качества Вам 
помогают добиваться результатов?

– Коммуникабельность, требова-
тельность к себе и членам профкома, 
ответственность, дисциплинирован-
ность, умение слушать и услышать.

Оксана ШАХМОТЬ, фото автора.

Заинтересованность     Заинтересованность     

Нужно менять имидж!Нужно менять имидж!
«То, что есть в человеке, несомненно важнее того, что есть у 

человека», – эти слова известного философа Артура Шопенгауэра 
мне захотелось процитировать в адрес Оксаны Татариновой, за-
ведующей горно-обогатительным отделением Ингулецкого коллед-
жа КНУ и председателя профкома первички ПМГУ. Искренность, 
красивая душа, любящее сердце, доброжелательность, порядоч-
ность, высокая ответственность – эти качества Оксаны Васильев-
ны помогают строить ей комфортные отношения с окружающим 
миром. Свою буднично-профсоюзную нагрузку несет вот уже 15 
лет – без лишнего пафоса и громких слов, делами оправдывая 
доверие коллектива. 
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Людмила Скрипник – заступник 
директора з виховної роботи Кри-
ворізького професійного гірничо-
технологічного ліцею. Енергійна та 
амбіційна, вона всю себе віддає улю-
бленій справі – роботі з учнями ліцею, 
які мають схильність до художньої та 
наукової творчості. Молодий, але вже 
досить досвідчений педагог, вона здій-
снює загальне керівництво гуртками 
технічної та художньої творчості, а їх, 
разом зі спортивними секціями, на-
лічується більше 20. До того ж, на 
ній лежить основна відповідальність 
при підготовці учнів ліцею до участі в 
районних, міських і обласних творчих 
олімпіадах та різноманітних конкурсах: 
«Ми проти насильства та жорстоко-
сті», «Пам'ять серця», «Струни серця», 
«Сонячні кларнети», «Україна – це Єв-
ропа», «Молодь за здоровий спосіб 
життя», а також у заходах Малої ака-
демії наук України.

Велику роботу проводить Людмила 
Миколаївна при підготовці молоді до 
огляду-конкурсу художньої самодіяль-

ності закладів професійної освіти на-
шої області «Фестивальний дивограй 
профтехосвіти», у якому учні навчаль-
ного закладу в 2017 році посіли перше 
загальнокомандне місце. Можна зга-
дати «Кубок гумору», а також інші ак-
торські та інтелектуальні змагання, де 
юні таланти, що навчаються у КПГТЛ, 
неодноразово посідали переможні 

та призові місця в чесній боротьбі зі 
своїми однолітками. 

Кілька років тому Людмила Скрип-
ник також особисто брала участь в об-
ласному конкурсі «Ярмарок виховних 
педагогічних технологій», де посіла 
третє місце. За час роботи в ліцеї, а 
її педагогічний стаж складає 8 років, 
разом з іншими викладачами вона під-
готувала не одне навчальне видання. 
Молодий учений (Людмила Скрипник 
заочно навчається в аспірантурі Криво-
різького державного педагогічного уні-
верситету) має також власні методичні 
напрацювання, постійно друкується у 
всеукраїнських виданнях. У 2018 році  
нагороджена Подякою Міністерства 
освіти і науки України.

Завжди усміхнена і привітна, по-
стійно готова до ділового контакту і 
профспілкової роботи, не шкодуючи 
ні сил, ні особистого часу, Людмила 
Скрипник – справжній взірець само-
відданого ставлення до справи. Саме 
таким належить майбутнє професійної 
освіти України.

Григорій ТУРЕНКО.
Фото надано профкомом ліцею.
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ВЗІРЕЦЬ САМОВІДДАНОСТІ 

РОБІТНИЧИЙ СПОРТ 

З сонцем у душіЗ сонцем у душі

Аплодували кращимАплодували кращим
У Криворізькій міській організації ПМГУ впевнені: 

робітничий спорт здатний об’єднувати людей і дарувати 
колективну радість. Тому підтримці спортивного руху 
приділяється неабияка увага. 

У нашому місті стало доброю традицією щороку врочис-
то підбивати підсумки роботи фізкультурно-спортивних 
організацій, об’єднаних міськкомом ПМГУ і міськрадою 
фізкультурно-спортивного товариства «Україна». Нещодав-
но на зустрічі профспортактиву вшановували (за підсумками 
2018 року) кращих спортсменів, тренерів, інструкторів 
фізкультури і спорту, керівників спортклубів і колективів 
фізкультури, ветеранів спорту. Грамотами та пам’ятними 
кубками нагородили переможців і призерів у комплекс-
ному заліку всіх міських профспілкових спартакіад (таких 

було шість). Також відзначили внесок у розвиток і пропа-
ганду робітничого спорту профспілкових первинок ПМГУ. 
На врочистостях голова міського комітету профспілки 
Анатолій Макаренко вручив близько 50 нагород. 

Про досягнення і проблеми робітничого спорту 
доповідала голова міськради ФСТ «Україна» Тетяна Ки-
риченко. Присутній на зустрічі перший заступник голови 
ЦК ПМГУ, голова Центрального ФСК «Металург» Валерій 
Гавриленко всім небайдужим до спорту висловив щирі 
слова вдячності і побажав Криворізькій міській організації 
профспілки утримувати завойовані позиції. Також він на-
голосив на успішному виступі криворізьких спортсменів 
у спартакіадах Центрального комітету ПМГУ – серед 
працівників підприємств і студентській, у Всеукраїнській 
міжгалузевій спартакіаді трудівників промислової сфери 
і транспорту.  

Фотоінформація О.НОВАЧЕНКО.  
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У середині лютого розпоча-

лася міська Спартакіада серед 

збірних команд крупних про-

мислових підприємств ГМК 

Кривбасу, що проводять Кри-

ворізький міський комітет ПМГУ 

і міська рада фізкультурно-

спортивного товариства «Укра-

їна». У ній беруть участь актив-

ні працівники «АрселорМіттал 

Кривий Ріг», Криворізького 

залізорудного комбінату, Пів-

денного, Інгулецького, Північ-

ного, Центрального гірничо-

збагачувальних комбінатів. 

МІСЬКА СПАРТАКІАДА 

ВИПУСК-2019 

15 лютого актова зала Криворізького 
професійного гірничо-металургійного 
ліцею «наповнилась» яскравими бар-
вами гарного настрою та щасливими 
посмішками випускників спеціальнос-
тей: «Прохідник, машиніст бурової 
установки, електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування», 
«Електромонтер з ремонту та обслуго-
вування електроустаткування», «Слю-
сар з ремонту колісно-транспортних 
засобів, електрогазозварник», «Елек-
трогазозварник. Газорізальник». 

Випускний вечір – це закінчення пе-
ред великим початком… Це – під-
сумок натхненної праці викладачів і 
майстрів, сумлінного старання учнів, 
переживання за своїх дітей батьків, 
незгасного ентузіазму адміністрації і 
профкому ліцею. 

На адресу випускників прозвучали 
теплі слова від в.о. директора ліцею 
Наталії Шестак,  класного керівника 
групи №3 Світлани Скорик, майстрів 
виробничого навчання Василя Цегель-
ського (група №11 — фото 2), який 
також є головою профкому, та Воло-
димира Бибика (група №3).

Світлої долі в рідній Україні і вдалого 
професійного старту молодому поко-
лінню побажали гості врочистостей: 
голова міського комітету профспілки 
металургів і гірників України Анатолій 
Макаренко, начальник бюро розвитку 
персоналу відділу кадрів ПАТ «Крив-
басзалізрудком» Єгор Фурсов, який 
запросив хлопців і дівчат працювати 
на потужному шахтарському підприєм-
стві. Тут же відзначили профспілкови-
ми нагородами активістів з числа пра-
цівників ліцею (Василя Цегельського, 

Михайла Угриновича, Люд-
милу Совдагарову, Світлану 
Цвинду, Володимира Бибика) 
та випускників (Володимира 
Чорного, Олесю Подзарей, 
Миколу Гончарова, Арсена 
Руденка).  

Не залишилися випускники 
цього дня без батьківської 
уваги. З напутніми словами, 
що неодмінно знадобляться 
в дорослому житті, до «своїх 
дітей» звернулася мама одно-
го з випускників – Світлана 

Мирна. У свою чергу, ліцеїсти подя-
кували наставникам за їхню наполе-
гливу та копітку працю протягом усіх 
років навчання та подарували обе-
ріг на добру пам’ять про випуск 2019 
року. Після всіх виступів та привітань 
в.о.директора Н. Шестак та старший 

майстер М. Угринович (фото 1) вру-
чили 79 випускникам дипломи кваліфі-
кованого робітника, у тому числі 8 – із 
відзнакою. За словами випускників, 
більшість із них збираються йти пра-
цювати на криворізькі підприємства. 

Ірина КЛЕЩЕНКО.
Фото Оксани ШАХМОТЬ.

Сьогодні –  перспективні випускники, 
завтра – надійні працівники

фінал – у квітніфінал – у квітні

Старт – у лютому,Старт – у лютому,

1

2
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Такій мудрості щодня ось уже 

майже 15 років учить молодь Ва-

лентин Трохимчук. Він – керівник 

фізвиховання Криворізького цен-

тру професійної освіти металургії 

та машинобудування (КЦПОММ). 

Колишній «афганець», який має 

трьох власних дітей, прагне вихо-

вувати представників  сучасного 

покоління духовно і фізично за-

гартованими.

Валентин Миколайович підготував 

інформацію про спортивні секції, 

що діють для учнів їхнього Цен-

тру, завтрашніх металургів та 

машинобудівників.

Учні Центру 
мають успіхи

Спортивні секції в навчально-
му закладі відвідують майже 120 
учнів. Їх роботою керують викладачі 
фізкультури, тренери. Окрім цього, за-
лучаються учні та майстри виробничо-
го навчання, що мають спортивні роз-
ряди і звання. Спортсмени КЦПОММ 
гідно представляють навчальний за-
клад на змаганнях районного, міського, 
обласного та всеукраїнського рівнів.

Після уроків для молоді відкриває 
двері боксерський клуб «Тріумф». 
Протягом останніх трьох років бок-
сери Денис Паршаков, Олексій Дзю-
ба, Богдан Пономарьов, Олег Закрой 
виконали нормативи кандидатів у 
майстри спорту, неодноразово були 
переможцями та призерами міських 
та обласних змагань.

Пишаються тут і волейболістами. 
Вони – призери міських змагань. Це 
заслуга ветерана праці, викладача 

фізкультури Любові 
Гриценко. Учні Цен-
тру Діана Костяна, 
Тетяна  Черно-
ва, Віктор Мар-
тян представляли 
збірну професійно-
технічних навчаль-
них закладів міста 
в області, де стали 
переможцями.

Н а с т а в н и к и 
учнівської молоді 
впевнені, що спор-
тивна підготовка і 
досвід участі в різних суперництвах 
стануть в нагоді хлопцям та дівчатам у 
дорослому житті.

Альпінізм, скелелазіння 
та «Рукопашник»

З минулого навчального року в 
КЦПОММ працює секція з альпінізму 
та скелелазіння. Із задоволенням учні 
відвідують заняття, які веде викладач 
фізкультури Вячеслав Лозовський.

Багато хлопців у 2018 році записа-
лися до клубу «Рукопашник». Тренер 
Ігор   Новицький учить їх різним при-
йомам рукопашного бою.

Завжди людно в тренажерному залі 
Центру. Секція  атлетичної гімнастики – 
одна з найдавніших і найулюбленіших 
серед молоді. Звичайно, силова 
підготовка юнаків дає свої результати. 
Радують успішні виступи команд з ги-
рьового спорту, армрестлінгу, перетя-
гування канату на районних та міських 
змаганнях.

Захоплюються учні й настільним 
тенісом. У цьому навчальному році 

команда дівчат  посіла ІІ місце, юнаків 
– ІІІ в змаганнях серед ПТНЗ Кривого 
Рогу.

Три роки тому в бібліотеці Центру 
професійної освіти металургії та маши-
нобудування відкрито клуб любителів 
шахів. Проводяться змагання  між гру-
пами. Традиційно закінчуємо шаховий 
турнір сеансом одночасної гри, яку я 
проводжу з особливою насолодою.

Хочу відзначити успіхи команди 
«Краяни» у Всеукраїнській військово-
патріотичній грі  «Джура» («Сокіл»). У 
2017 році – І місце, у 2018-му – ІІ  серед 
закладів ПТО міста.

Спортивне життя в КЦПОММ 
вирує, завдяки співпраці із закладами 
освіти, ДЮСШ – організовуємо цікаві 
товариські зустрічі з різних видів спор-
ту, використовуючи власну спортивну 
базу. Готові обмінюватися досвідом та 
цікавими ідеями з колегами, однодум-
цями та небайдужими людьми.

Валентин ТРОХИМЧУК, 
фото надано автором.

МІСЬКА СПАРТАКІАДА 

ПРАЦЮЄМО НА РЕЗУЛЬТАТ 

Стартувала спартакіада (з 11 видів 
спорту) 16 лютого волейбольним тур-
ніром. Змагання проходили в капіталь-
но відремонтованій спортзалі ФОК 
ПАТ «Південний ГЗК».

Під час урочистого відкриття робіт-
ничої спартакіади голова міськради 
ФСТ «Україна» Тетяна Кириченко і 
заступник голови міського комітету 
ПМГУ Артур Белошавін спортсменам 
побажали нових перемог та команд-
них досягнень у чесній боротьбі. 
Також вони висловили захоплення 
відмінною спортивною базою Півден-
ного ГЗК, подякували господарям за 
гостинність. 

17 лютого визначилися переможець 

та призери серед волейболістів. Ліде-
ром змагань з першого виду спорту 
стала команда працівників Південного 
ГЗК. На другому місці – волейболісти 

Центрального ГЗК, на третьому – 
Північного ГЗК.    

23 лютого у залік цієї спартакіади 
змагалися плавці. У трійці найсиль-
ніших – з Південного ГЗК, «Арселор-
Міттал Кривий Ріг», Північного ГЗК.

Протягом березня трудівники кри-
ворізьких підприємств проявлятимуть 
свої лідерські якості в суперництвах з 
баскетболу, дартсу, настільного тені-
су, шахів, шашок, гирьового спорту, 
армрестлінгу. У квітні захищатимуть 
кольори своїх підприємств футболіс-
ти та легкоатлети. 

Фотоінформація 
Оксани ШАХМОТЬ.

Не проси легкого життя. Проси сил, Не проси легкого життя. Проси сил, 
щоб справитися з важкимщоб справитися з важким
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НОТАТКИ МАНДРІВНИКА 

Почати статтю хочу з простого запитання: 
як часто шахтарі, металурги, залізничники, 
будівельники відвідують бібліотеки, музеї, історичні місця Кривбасу? Передбачаю, що моє запитання автома-
тично перейде у розряд риторичного. Заклопотаних та виснажених роботою трудівників у переважній більшості 
не тягне в такі місця, хоча, можливо, я помиляюсь.

Нещодавно мені випала нагода побувати у Сполучених Штатах Америки. Вражень багато, але поділюся 
тими, які пов’язані з культурним дозвіллям американців. 

ТАК – В АМЕРИЦІ. А У НАС?ТАК – В АМЕРИЦІ. А У НАС?

Вашингтон – столицю  
США, – безсумнівно, можна 
назвати містом історичної 
величності. Тут розташо-
вані цікаві, ультрасучасні і 
незвичні музеї (а в такі хо-
четься йти!) – муніципальні 
або приватні. А ще є не-
забутніми красиві парки і 
меморіали визначним аме-
риканським політикам. До 
речі, вхід до музеїв цього 
міста – безкоштовний. Що-
правда, доведеться трохи 
постояти в черзі (!) і пройти 
через рамку металошукача. 
Та все це – дрібниці в по-
рівнянні з тим, що можна 
там побачити...

Національний музей 

природничої історії ко-
ристується неабиякою по-
пулярністю, адже в ньому 
гостей «зустрічають» вимер-
лі гігантські рептилії, ске-
лети динозаврів. А ще тут 
–  опудала тварин у повний 
зріст, експозиції унікальних 
рослин, мінералів, корисних 
копалин та дорогоцінних ка-
менів. І навіть овіяний ле-
гендами яскраво-синій діа-
мант Хоупа розміром 45,5 
карата. Не тільки дітям, але 
й дорослим до вподоби Зал 
метеликів, у якому створені 
відповідні умови для їхнього 
життя.  

Не менш популярний На-
ціональний музей авіації і 

астронавтики США. Тут зі-
брана наймасштабніша у 
світі колекція історичних лі-
таків, космічних апаратів та 
ракет. Майже всі представ-
лені в музеї космічні і пові-
тряні судна є оригіналами 
чи їхніми копіями. Я навіть 
побачила скафандр Юрія 

Гагаріна. Уявляєте, як у му-
зеї цікаво хлопцям? Після 
побаченого діти мріють 
стати льотчиками та космо-
навтами. Ось вам і профо-
рієнтація.

Вистачає відвідувачів і в 
Національному музеї аме-
риканської історії, експона-
ти якого розповідають про 
культуру, соціальне життя, 
технологічний прогрес і по-
літику США. Тут виставлені 
численні предмети видатних 
діячів Америки, у тому числі 
першого Президента США 
Джорджа Вашингтона. У 
цьому музеї зібрана приго-
ломшлива колекція худож-
ників епохи Відродження і 
європейського бароко.

Візитна картка Вашингтона
Думаю, багатьом відомо, що візитною карткою не лише 

Вашингтона, а й США є Капітолій. У цій будівлі працює 
Конгрес США – головний законодавчий орган країни, який 
складається з Сенату й палати представників. Потрапити 
на екскурсію сюди – теж реально: перевірено! 

Із Капітолію по підземній галереї можна потрапити 
в найбільшу Національну бібліотеку США, яка вражає 
розкішним інтер'єром, красою та вишуканістю. Вона була 
відкрита в 1800 році на території Капітолію. Перший час 
до неї мали доступ тільки Президент, віце-президент, се-
натори і члени Конгресу США. У 1851 році під час пожежі 
велика частина колекції книг третього Президента Томаса 
Джефферсона згоріла. Пізніше бібліотеку побудували на-
впроти Капітолію і стали знову наповнювати книгами. 

У центрі Вашингтона розкинувся сквер – Національний 
Молл. Три кілометри американських пам’яток (музеї, 
галереї, меморіали) – найулюбленіше місце туристів зі 
всього світу. Тут височіє монумент, присвячений пам'яті 

Джорджа Вашингто-
на, недалеко від ньо-
го стоїть меморіальна 
буд івля  Авраама 
Лінкольна з великою 
скульптурою Пре-
зидента всередині. 
Меморіали, присвячені 
двом світовим війнам: 
Першій і Другій, а та-
кож воєнним діям у 
Кореї та В'єтнамі на-
гадують сучасникам 
наскільки крихкий 
мир.  

Спочатку треба постояти в черзі
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А ВИ ЗНАЛИ? 

ФІЛОЛОГІЧНІ РОЗ'ЯСНЕННЯ 

«Бонус» для відвідувачів бібліотек
 Слід сказати, що американці бережуть 

своє минуле та пишаються досягненнями. І 
не лише історичними. Наприклад, Зал слави 
баскетболу імені Нейсміта в Спрінгфілді (штат 
Массачусетс) увіковічує кращі моменти гри 
та найяскравіших зірок цього виду спорту. 
Незвичним і привабливим є також скульптур-
ний сад та музей Доктора Сьюза в музейному 
кварталі цього ж міста. Поруч розташовані 
спрінгфілдські науковий та художній музеї. В 
останньому розміщена колекція європейських 
імпресіоністів і постімпресіоністів, яка включає 
шедеври Моне, Дега та Гогена. Отже, мож-
на культурно відпочити на будь-який смак! 
Неабияке враження справив на мене Музей сучасного мис-
тецтва, що в місті Північний Адамс. Колись у цій будівлі за-
ймалися виробництвом текстилю, потім – електротоварів, з 
2017-го – це музей, що став домівкою для довгострокових 
інсталяцій американських художників. Зізнаюся, під час 
його відвідування мені не давала спокою думка, що в Крив-
басі є безліч недіючих індустріальних і не тільки об’єктів, 
яким теж можна було б дати друге життя. Хотілося б, щоб 
наші виставкові зали і музеї приваблювали  відвідувачів 

сучасними технологіями та нестандартністю. 
Це стосується і дизайну приміщень, і гри 
кольорів світла, і можливості сприйняття 
оточуючого світу через 3D-окуляри тощо. 

Бібліотеки США дуже відрізняються від 
своїх криворізьких «сестер». Ці культурні 
центри давно перестали бути суто книго-
збірнями. Кожен відвідувач бібліотеки знає, 
що може тут попрацювати за комп’ютером, 
зробити роздруківку тексту на принтері, 
безкоштовно відвідати гурток чи курси, на-
приклад, англійської мови для емігрантів, 
придбати за символічну плату книжку, яку 
вивели з фонду бібліотеки (менше одного 
долара я заплатила за 3 книги). Та це ще не 

все. Американські бібліотеки надають можливість своїм 
читачам відвідувати безкоштовно ті місцеві музеї, які беруть 
плату за вхід. Як це працює? Читач на стенді у своїй бібліо-
теці вибирає перепустку до музею, реєструє її у працівника 
бібліотеки і протягом зазначеного часу безкоштовно відві-
дує музей разом зі своєю сім’єю. Після повертає перепустку 
до бібліотеки. Таким правом читач може скористатися 
4 рази на місяць. Чим не «бонус» для читачів бібліотек?   

  Марина ОМЕЛЬНИЦЬКА,  фото автора.   

НОТАТКИ МАНДРІВНИКА 

Середній зріст жінок в 
Україні складає 165 см, а 
середня вага – близько 58 
кг. Найвищі  представниці 
слабкої статі живуть у Латвії, 
Естонії, Нідерландах.

Серце у жінок за роз-
міром на 20% менше, ніж у 
чоловіків.  

Майже в кожній кра-
їні по всьому світу серед-
ня тривалість життя жінок 
вища, ніж у чоловіків.

25 жінок зі ста хотіли б 
стати чоловіками, хоча б на 
один день.

20-секундних чоловічих 
обіймів достатньо представ-
ницям прекрасної половини 
для того, щоб викликати в 
них довіру.

Жінки моргають очима 
вдвічі частіше за чоловіків. 

Згідно зі статистикою у 
переговорах жінки більш 
успішні за представників 
сильної статі. Мабуть, це 
пов'язано з тим, що в біль-
шості випадків вони ведуть 
переговори з чоловіками. 

Середня потреба в спіл-
куванні у жінок перевищує 
чоловічу в 1,5 рази. Крім 
того, жінки уважно слухають 
співрозмовників набагато 
довше, ніж чоловіки. 

Коли жінки запитують, 
як вони виглядають, на-

справді їм не потрібна прав-
дива відповідь. Вони чека-
ють на комплімент.

Середня кількість сумок, 
придбаних жінкою протягом 
життя, становить 102 шт.   

Для того, щоб щось 
отримати від жінок, їх тре-
ба розсмішити. Під час сміху 
жіночий  мозок «відключа-
ється».

Жінки люблять, коли 
чоловіки вгадують їхні ба-
жання по очах.

За матеріалами 
інтернет-видань. 

Майдан чи площаМайдан чи площа
Від технічного інспектора праці міського комітету ПМГУ 

Івана Кострова надійшло запитання щодо перекладу 

українською мовою слова площадь. Як правильно: пло-

ща чи майдан? Словники сучасної української лексики 

дають обидва ці слова як рівноцінні. 

Відповідає доктор філологічних наук Олександр 
Пономарів:

– Слово площадь українською мовою має два 
відповідники: майдан і площа. Площа вживаємо в таких 

випадках: площа трикутника, квадрата тощо. Незабудовану 
частину міста або села звемо і майдан, і площа.

На Наддніпрянщині більше було поширене слово майдан, 
у Галичині – площа. У Києві раніше був Сінний майдан, те-
пер – Львівська площа. Наразі в столиці маємо тільки май-
дан Незалежності, решта – площі. Мабуть, збільшення 
кількості площ і зменшення майданів сталося під впливом 
російської мови. Але зменшене утворення – тільки від 
слова майдан: будівельний майданчик, танцювальний май-
данчик, сходовий майданчик.

 
Блог професора Пономарева.

Цікавинки про жінокЦікавинки про жінок
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 Пісня супроводжує людину від 
народження і протягом усього жит-
тя. Пісенний спадок – це історія 
та почуття наших пращурів, наше 
минуле.

Мелодія та лірика несуть у собі ці-
лий світ, прикрашений напівтонами, 
оздоблений інтонаціями. Прикра-
су, довершений вигляд пісні надає 
виконавець.

Окраса ПКіТ 
Південного ГЗК

Народний хор «Джерела Кривбасу», 
який у лютому відзначив своє 15-річчя, 
– це великий колектив з учасниками 
різної вікової категорії, різного рівня 
музичної освіти (нерідко і без неї). Його 
кістяк складають люди, які в ньому з 
дня заснування. Це – подружжя Галина 
і Валерій Бець, Людмила Савчен, Гали-
на Несольна, Лілія Половенко, Тетяна 
Обухова та інші.

Якщо поцікавитися в кожного з нас, 
що привело в хор, то можна почути 
багато різних причин. Комусь не ви-
стачало музики в житті, хтось шукав 
можливість освоїтися в хоровому спі-
ві. Але всі ми однозначно зупинили 
свій вибір на «Джерелах Кривбасу», 
зачарувавшись виконанням пісень, 
закохавшись у репертуар і звучання. 
У чому (або в кому) секрет? У людині, 
що тримає пісню у своїх руках, здатній 
об’єднати більше 35 «не зовсім про-
фесіоналів» у одне динамічне живе 
полотно. Мова – про керівника хоро-
вого колективу Людмилу Берьозкіну, 
Професіонала своєї справи з великої 
букви. Не лише як диригента, музи-

канта, аранжувальника, а й педагога. 
Вона знайде тисячу різних порівнянь, 
метафор, аналогій, щоб донести і 
пояснити, яким саме має бути звук, 
динаміка та емоції в пісні: «Нанизуйте 
кожну нотку, ніби плетете тоненьке 
полотно», «Уявіть, що граєте на скри-
почці», «Не вдавлюйте звук у підлогу 
– пружиньте…»  

Хоровий колектив – не лише окра-
са Палацу культури і творчості Пів-
денного ГЗК та  постійний учасник  
усіх урочистостей Інгулецького райо-
ну, але й достойний їх  представник у 
численних конкурсах.

У 2013 році колектив у складі де-
легації представляв місто на виставці 
досягнень народного мистецтва у 
Києві. 2017 року «Джерела Кривба-
су» брали участь у Сорочинському 
ярмарку. «Нам здається, що ви по-
милилися конкурсом, шановні. Вам 
варто брати участь у конкурсах про-
фесійних хорів», – такий коментар від 
творчої комісії для нас був справжнім 
компліментом. Ми з Полтавщини при-
везли не лише 1 місце, а й приємні 
відчуття радості, натхнення і відпо-
відальності.

Хор, ансамблеві форми та солісти 
«Джерел Кривбасу» щороку займа-
ють призові місця у Всеукраїнському 
мистецькому святі «Душі криниця» 
та в міському фестивалі «Весна Ру-
дани».

Вражають 
багатоголоссям

Репертуар колективу, у якому – по-
над 40 пісень, не обмежений народни-

ми українськими піснями. Він набагато 
ширший. Трохи припіднявши заві-
су секретної хорової «кухні», можна 
сказати, що не рідкістю є оригінальні 
тексти, а хорове аранжування – це за-
вжди безсонні ночі та копітка робота 
керівника. 

Розмаїття неординарних пісень на 
тему вітчизняної війни робить «Дже-
рела Кривбасу» невід’ємною част-
кою щорічного свята Великої Пере-
моги. «Ода матері», Скарби війни», 
«Батькове серце», «Победа» – ці пісні 
пробуджують у старшого покоління 
щемливі спогади і не залишають бай-
дужими молодих.  

Хочеться сказати добрі слова на 
адресу молодого талановитого аком-
паніатора Олександра Полєтаєва, що 
вже рік працює з «Джерелами Крив-
басу». Будучи студентом музичного 
коледжу, він творчо підходить до ін-
струментального супроводу наших 
виступів, проявляє професіоналізм та 
відповідально ставиться до роботи в 
хоровому колективі. 

Тонко балансуючи між академічним 
та фольклорним виконанням, вража-
ючи слухачів багатоголоссям, «Дже-
рела Кривбасу» усе більше завойо-
вують прихильників, не залишаючи 
байдужими ні дорослих, ні дітей.

Ми запрошуємо вас стати слухача-
ми нашої пісні. Ми запрошуємо вас 
стати частиною нашого колективу. 
Торкніться серцем до «Джерел Крив-
басу» і ви про це ніколи не пожал-
куєте!

Тетяна ОБУХОВА, солістка 
хору «Джерела Кривбасу».

НАРОДНОМУ ХОРУ — 15 РОКІВ 

Торкніться серцем до «Джерел Кривбасу»!Торкніться серцем до «Джерел Кривбасу»!
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