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СПЕЦВЫПУСК № 1

Починаючи з 2011 року, в Кривому Розі традиційно щорічно 17 травня до Дня міста проходить 
громадський День єднання поколінь. На ньому урочисто оголошуються результати  громадського конкурсу 

на кращого роботодавця міста, на кращий колективний договір для молоді. Переможцям вручаються  
відповідні громадські дипломи та грамоти, інші заохочувальні відзнаки. 

Підсумки підбиває експертна ко-
місія за участі профспілок провідних 
галузей регіону, навчальних закладів, 
молодіжних і  студентських рад. Ви-
вчаються статистичні дані держав-
них установ зайнятості населення, 
колективні угоди, публікації ЗМІ, ви-
сновки і  зауваження фахових рад, 

методичних служб професійної підго-
товки та навчання кадрів робітничих 
професій. Результати оприлюдню-
ються в  соціальних мережах, елек-
тронних та друкованих ЗМІ для кри-
ворізького суспільства, батьківської 
спільноти, яка переймається своїми 
дітьми і їх майбутнім.

Особливо цей конкурс стає акту-
альним в наш час, коли посилились 
міграційні процеси, і рейтинги робо-
тодавців, їх привабливість для мо-
лоді стають важливими чинниками. 
Одночасно на Дні єднання поколінь 
вручаються громадські відзнаки –  ме-
далі «Майбутнє –  в єдності поколінь» 
в пам’ять 30 легенд трудового Крив-
басу, які увійшли в історію своєю тур-
ботою про молодь. Серед них і  три 
відомих криворіжсталівці, чиї імена 
шануються громадськістю міста  –   
Яків Вєснік, Віктор Гладуш, В’ячеслав 
Чубенко. Інші легенди так чи інакше 

також пов’язані з «Криворіжсталлю», 
але через інші галузі.

В  цьому році, незважаючи на ка-
рантин, пов’язаний з коронавірусом, 
експерти працювали, комісії і  ради 
засідали в  режимі онлайн і  шляхом 
опитування. Вперше оголошуються 
підсумки конкурсу наставництва та 
адаптації молоді в  умовах виробни-
цтва в період навчання та зарахуван-
ня на робочі місця. Оскільки ринко-
ва економіка передбачає періодичні 
світові кризи, то комісія враховувала 
і  здатність роботодавців адекватно 
реагувати на кризові виклики, умін-
ня не втрачати кадри, перепрофілю-
вати робочі місця, на компенсаторні 
регулятори.

Нижче наводимо рішення ради по 
конкурсах і про нагородження медал-
лю в пам’ять легенд трудового Крив-
басу. Вручення відбудеться в  уро-
чистій обстановці після ослаблення 

карантинних обмежень. В  цьому 
році також виповнюється 80 років 
Державній системі підготовки кадрів 
робітничих професій. 30  вересня 
в  театрі ім.Т.Г.Шевченка в  зв’язку 
з цим відбудеться міська громадська 
конференція на тему «Кривий Ріг  –   
рідне місто» на якій буде відзначено 
і  90-річчя багаторічного наставника 
молоді, Героя України Михайла Івано-
вича Костюченка, ветерана «Криво-
ріжсталі» і ПАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг». Підсумки роботи конкурсних 
комісій до Дня єднання поколінь бу-
дуть покладені в основу обговорення 
цієї конференції.

Дмитро СтеПаНюК,
Почесний громадянин 
Кривого Рогу, голова 

громадської спілки 
«Координаційна рада 

«Кривий Ріг –  рідне місто»

Ф
от

о 
Ві

кт
ор

а 
БІ

ЛИ
КА



СПЕЦВИПУСК №12

1. ЄРЕМЕНКА Геннадія Івановича, 
вченого –  секретаря Академії гірничих наук 
України (АГНУ), Центрально- Міський район, 
к.т.н, доцента кафедри відкритих гірничих робіт 
Криворізького національного університету, – 
«за високі професійні досягнення в освітній 
та науково- технічній діяльності», у пам’ять 
Володимира Бизова.

2. КАЙМАШНИКОВА Сергія Павловича, 
ветерана органів МВС України (1982–2005 рр), 
підполковника міліції, заступника начальника 
ДАІ –  заступника начальника УВС м. Кривого 
Рогу, нині –  директора приватної автошколи 
«ПП «КСП», Покровський район (до 2016 року 
Жовтневий район), громадського діяча, – «за 
високі досягнення в правоохоронній та 
професійній діяльності», в пам’ять Леоніда 
Бородича.

3. СИЛІНА Валерія Костянтиновича, 
ветерана молодіжного руху криворізьких 
залізничників, Довгинцівський район 
(до 1979 р. Дзержинський), помічника 
начальника Криворізького локомотивного 
депо № 2 з кадрових та соціальних питань 
Придніпровської залізниці, громадського 
діяча, директора музею депо на громадських 
засадах, – «за високі професійні досягнення 
на залізничному транспорті та в громадській 
діяльності», в пам’ять Івана Василенка.

4. ІВАНОВА Олександра Валерійовича, 
заступника генерального директора 
з виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
(у минулому комбінат «Криворіжсталь»), – «за 
високі професійні виробничі досягнення 
в металургійній галузі», в пам’ять першого 
директора підприємства Якова Вєсніка.

5. ОВСЯННИКА Григорія Андрійовича, 
в минулому молодіжного лідера Центрально- 
Міського району та міста Кривого Рогу, 
керівника Довгинцівського району 
(1979 – 1984 рр), заступника Криворізького 
міського голови (1984 – 1992; 1999 – 2000рр), 
громадського діяча Асоціації імені 
Г.І.Гутовського, – «за високі професійні 
досягнення в трудовій діяльності», в пам’ять 
Олександра Висоцького.

6. СТОРОЖУК Інну Миколаївну, екс-
головного лікаря санітарно-епідеміологічної 
служби, ветерана органів місцевого 
самоврядування Довгинцівського району, 
сьогодні заступника начальника управління 
розвитку підприємництва Криворізького 
міськвиконкому, громадського діяча ГО «Союз 
споживачів Кривбасу», заступника голови ГР 
при міському управлінні охорони здоров’я, – 
«за високі професійні досягнення в роботі 
органів місцевого самоврядування та 
громадській діяльності», в пам’ять Віктора 
Богатиря.

7. ЛЯСОВА Володимира Григоровича, 
заслуженого металурга України, ветерана 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (у минулому 
комбінат «Криворіжсталь») –  директора 
прокатного департаменту (2006–2017) –  
головного прокатника (2003–2006) –  заступника 
начальника цеху «Блюмінг № 2» (1998–2003), 
– «за високі професійні досягнення 
в інженерно- технічній діяльності», в пам’ять 
Віктора Гладуша.

8. МУРАШКА Костянтина Віталійовича, 
начальника Криворізького міського управління 
охорони здоров’я, ветерана медичної 

галузі, – «за високі професійні досягнення 
в лікарській діяльності та в організації 
охорони здоров’я», в пам’ять Віталія 
Гужевського.

9. ВЕРБИЦЬКОГО Григорія Павловича, 
радника Криворізького міського голови, 
ветерана органів місцевого самоврядування, 
екс-заступника голови Криворізької міської 
ради та її міськвиконкому (2002–2006; 
2008–2015 рр), першого заступника голови 
Дніпропетровської облдержадміністрації 
(2006–2008), громадського діяча Асоціації 
«Депутати органів місцевого самоврядування», 
– «за високі професійні досягнення 
в упорядкуванні та озелененні міста», 
в пам’ять Івана Добровольського.

10. ТІМІРГАЛЄЄВУ Людмилу Миколаївну, 
ветерана молодіжного руху Інгулецького району, 
заслуженого журналіста України, голову Кри-
ворізької регіональної організації Національної 
спілки журналістів України (НСЖУ), письменни-
цю, колишню працівницю будівельної і гірничої 
галузей, органів місцевого самоврядування міс-
та, – «за високі професійні досягнення в жур-
налістській, письменницькій та громадській 
діяльності», в пам’ять Давида Кана.

11. БИРИЛО Ніну Іванівну, 
екс-керівника Дзержинського району 
з соціальних та гуманітарних питань, заступника 
директора Державного науково-дослідного 
гірничорудного інституту (НІГРІ), ветерана 
органів місцевого самоврядування, 
громадського діяча ГО «АК Кривбасу», – 
«за високу професійну і соціальну 
відповідальність та благодійність», в пам’ять 
Сергія і Євгенії Колачевських.

Честь і шана

Про нагородження почесною відзнакою- медаллю
«Майбутнє – в єдності поколінь!»

У відповідності до спільного рішення громадських організацій Кривбасу про схвалення відзнаки- медалі «Майбутнє –  в єдності поко-
лінь!» № 6 від 23.03.2012 р (зі змінами від 3.02.2015, 23.02.2015, 30.04.2015, 2.03.2017, 16.03.2018, 10.01.2019, 5.02.2020), на підставі 
пропозицій громадських, профспілкових і молодіжних організацій, у зв’язку з 245-ю річницею заснування Кривого Рогу та Днем науки, 
проведенням громадського Дня єднання поколінь щодо 54- ї річниці нагородження за успішне ударне будівництво гірничо-металургійних 
підприємств Кривбасу молодіжної організації міста орденом «ТЧП» (17.05.1966) вирішили: нагородити громадськими іменними 
відзнаками- медалями «Майбутнє – в єдності поколінь!» у пам’ять легенд трудового Кривбасу:

Рішення громадської спілки 
«Координаційна рада «Кривий Ріг – рідне місто!»

від 30 квітня 2020 р.



СПЕЦВИПУСК №1 3

12. КВАРТЮКА Юрія Михайловича, 
директора ПП «Паккас», громадського діяча, 
відповідального секретаря Асоціації малого, 
середнього бізнесу та підприємництва 
«Партнери», Покровський (до 2016 року 
Жовтневий) район, – «за високі досягнення 
в громадській та підприємницькій діяльності», 
в пам’ять Дмитра Ладнича.

13. ПРИХОДЬКА Олександра Яковича, 
директора КП «Міський тролейбус», – «за 
високі професійні досягнення в транспортній 
галузі», в пам’ять Віталія Нестерова.

14. КРИШТОПУ Віталія Федоровича, 
ветерана молодіжного руху «Криворіжсталі» 
(1959–1961рр) та Дзержинського району 
(1961–1964рр), директора Криворізького 
коксохімічного заводу (1976–1983 рр), 
організатора високих соціальних стандартів 
життя, лікування та відпочинку працівників 
заводу, їхньої молоді та дітей, двічі 
занесеного на Дошку пошани Криворізького 
міськвиконкому як «Кращий упорядник міста» 
(1979,1980 рр), ветерана органів місцевих рад, 
громадського діяча ГО «АК Кривбасу», – «за 
високі професійні досягнення та високу 
відповідальність в житлово-комунальній 
і соціально- культурній сферах», в пам’ять 
Віктора Олейникова.

15. РОЗДОРОЖНЮКА Сергія Петровича, 
головного інженера промислової будівельної 
компанії «БУ-7», – «за високі професійні 
виробничі досягнення у будівельній галузі», 
в пам’ять Олексія Подлєпи.

16. УДОДА Євгена Григоровича, працівника 
об’єднання «Кривбасруда» – «Новокриворізький 
ГЗК» –  «Інгулецький ГЗК» –  «Південний ГЗК» 
(1994–2003 рр), директора ПАТ «Центральний 
ГЗК» (2003–2006) Покровський (до 2016 року 
Жовтневий) район, генерального директора 
ПАТ «Північний ГЗК» (2006–2009) Тернівський 
район, директора гірничорудного дивізіону 
«Метінвест» (2009–2010), генерального 
директора «Інгулецький ГЗК» (2010), 
державного, політичного та громадського діяча, 
ветерана органів місцевого самоврядування, 
підприємця, – «за високі професійні 
досягнення в гірничо- збагачувальній галузі», 
в пам’ять Івана Савицького.

17. КОРОТКОВА Євгена Олександровича, 
голову наглядової ради ПАТ «Центр відновлення 
ресурсів «Екосфера», ветерана молодіжного 
руху РУ ім. Дзержинського, Саксаганський 
(до 1975 року Дзержинський) район, ветерана 
профспілки металургів України, органів місцевих 
рад, громадського діяча ГО «АК Кривбасу», – 
«за високі професійні досягнення в гірничо- 
видобувній галузі, підприємницькій та 
громадській діяльності», в пам’ять Петра 
Саворського.

18. БЕРЕЗУ Вадима Олександровича, 
директора ТОВ «Монтажспецконструкція», 
громадського діяча професійної Асоціації 
малого, середнього бізнесу та підприємництва 
«Партнери», – «за високі професійні 
досягнення в будівельній галузі та 
громадській діяльності», в пам’ять 
Володимира Саласюка.

19. ПІВНЯ Миколу Онисимовича, ветерана 
молодіжного руху Центрально-Міського району, 
органів місцевих рад та шахтарських колективів 
РУ імені Ілліча, «Кривбасшахтопроходка», 
а також ПриватБанку, громадського діяча 
ГО «АК Кривбасу», – «за високі професійні 
досягнення в трудовій діяльності», в пам’ять 
Олексія Семиволоса.

20. СОЛОВ’Я Дмитра Денисовича, 
сталевара конверторного цеху ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» («Криворіжсталь») 
з 1999 року, випускника профтехучилища 
№ 46, – «за високі досягнення в трудовому 
та професійному навчанні», в пам’ять 
Всеволода Чубенка.

21. МИРОШНИК Зою Михайлівну, завідуючу 
кафедрою практичної психології та навчання 
Криворізького державного педагогічного 
університету, Металургійний (до 2016 року 
Дзержинський) район, д.п.н., професора, – «за 
високі професійні досягнення в педагогічній 
діяльності», в пам’ять Павла Шевченка.

22. ВАСИЛИНЕНКА Віктора Михайловича, 
директора навчально-методичного центру 
професійної освіти в Дніпропетровській області, 
ветерана молодіжного руху в Дзержинському 
районі, колишнього директора профтехучилища 
№ 31 Кривого Рогу, заступника начальника 
обласного управління профтехосвіти, 
громадського діяча ВГО «Асоціація працівників 
профтехосвіти», – «за високі досягнення 
в освітянській та професійно-технічній 
діяльності», в пам’ять Олексія Шнайдера.

23. СЕМЕНОВУ Наталію Анатоліївну, 
старшого викладача приватного Центру 
професійної освіти та навчання, Покровський 
(до 2016 року Жовтневий) район, – «за високі 
досягнення в освітянській та професійній 
діяльності», в пам’ять юрія Янченка.

24. ПИЛКУ Василя Йосиповича, майстра 
гравюри в художньому стилі на кришталевому 
склі, ветерана ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» (у минулому комбінат «Криворіжсталь»), 
сталевара- мартенівця, Металургійний (до 2016 
року Дзержинський) район, громадського діяча 
ГС «Координаційна рада «Кривий Ріг –  рідне 
місто», – «за досягнення по збереженню 
духовності і мистецтва художньої гравюри 
через кришталеве скло», в пам’ять едуарда 
Фукса.

25. РЯБОКОНЯ Миколу Петровича, 
художника, засновника приватного Будинку-
музею по вул. Глинки, 1, Центрально- Міський 
район, громадського діяча, – «за високі 
досягнення в образотворчому мистецтві», 
в пам’ять Олександра Васякіна.

26. ГАНЄВА Олега Івановича, лікаря, 
акушера- гінеколога вищої категорії, заступника 
директора комунального підприємства 
Криворізької міської ради «Криворізький 
міський клінічний пологовий будинок № 1», – 
«за високі професійні досягнення в галузі 
акушерства- гінекології, репродуктивної, 
пренатальної та дитячої медицини», в пам’ять 
Петра Веропотвеляна.

27. КРИВЧЕНКА Юрія Сергійовича, 
заслуженого працівника промисловості 
України, академіка Академії інженерних 
наук України, лауреата Державних премій 
РМ СРСР та України в галузі науки і техніки, 
ветерана «Криворіжсталі», екс –  керівника 
Дзержинського району (1969–1979), головного 
інженера, директора Українського Державного 
інституту по проектуванню металургійних 
заводів (1979–2010) («УкрДІПРОМЕЗ»), 
ветерана місцевих рад, громадського діяча 
ГО «АК Кривбасу», – «за високі професійні 
досягнення в інноваційній діяльності та 
розвитку», в пам’ять юрія Бабича.

28. КРИЖОВА Миколу Володимировича, 
головного лікаря приватного медичного 
центру «Мед-сервіс «Мрія», хірурга, 
засновника судинної хірургії у Кривому Розі, 
Металургійний (до 2016 року Дзержинський) 
район, громадського діяча ГО «Асоціація 
імені Г.І.Гутовського, – «за високі досягнення 
в хірургічній діяльності», в пам’ять Зінаїди 
Бородіної.

29. БЄРЛІН Валентину Миколаївну, 
заступника Криворізького міського голови, 
заслуженого працівника культури України, 
ветерана ПАТ «Південний ГЗК» –  директора 
Палацу культури і творчості комбінату (1986–
1992), Інгулецький (до 1962 року Дзержинський) 
район, начальника міського управління культури 
(1992–1995; 2003–2010), директора міської 
телерадіокомпанії «Рудана» (1995–2003), 
ветерана органів місцевого самоврядування, – 
«за високі професійні досягнення в сфері 
культури, у роботі з молоддю та дітьми», 
в пам’ять Валентини Шевченко.

Голова Координаційної ради 
СТЕПАНЮК Д.П.

Честь і шана
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Рішення спільного засідання ради Громадської спілки «Координаційна рада «Кривий Ріг –  рідне місто» (ГС КР КРМ), 
ради соціального партнерства в галузі професійно-технічної освіти, наставництва та адаптації молоді в умовах виробництва, 
організаційного комітету з проведення громадського конкурсу- огляду 2020 на звання «Краще підприємство –  замовник ка-
дрів року», «Кращий колективний договір», «Кращий наставник» «Про підсумки громадського конкурсу- огляду 2020 на зван-
ня «Краще підприємство –  замовник кадрів», «Кращий колективний договір» по роботі з молоддю та «Кращий наставник».

4 Честь і шана

Серед гірничо-
 металургійних 
підприємств

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» –  
генеральний директор Мауро Лонгобардо, 
голова профспілкового комітету ПО 
ПМГУ Маринюк Наталя Миколаївна, –  за 
комплексний підхід у реалізації молодіжної 
політики, впровадження інноваційних 
підходів у підготовку кадрів робітничих 
професій, вагомий внесок у розвиток вищої 
та професійно –  технічної освіти і збереження 
кращих трудових традицій старших поколінь 
підприємства.

ТОВ «Метінвест Промсервіс» філія № 2 
у м.Кривий Ріг –  директор Рибкін Руслан 
Володимирович, –  за впровадження новітніх 
виробничих технологій та надання практичної 
допомоги закладам ВНЗ/ПТНЗ у реалізації 
принципу «Освіта –  протягом життя», 
збереження кращих традицій роботи з молоддю 
на виробництві.

Серед підприємств 
машинобудівної галузі

ПрАТ «Метінвест –  Криворізький 
ремонтно-механічний завод» –  
генеральний директор Левченко Олександр 
Васильович, голова профспілкового комітету 
ПО ПМГУ Фургало Василь Петрович, –  за 
активні дії щодо реалізації молодіжної політики, 
кар’єрне зростання професійних кадрів, нові 
підходи до організації навчально-виробничого 
процесу з учнями, студентами ПТНЗ/ВНЗ 
у рамках проєкту «Соціальне партнерство в дії».

Серед підприємств 
транспорту і зв’язку

Криворізьке локомотивне депо № 2 
регіональної філії «Придніпровська 
залізниця» АТ «Укрзалізниця» –  в.о. 
начальника тесленко Владислав Павлович, –  
за активні дії щодо реалізації молодіжної 
політики, кар’єрне зростаня професійних 
кадрів, впровадження елементів дуальної 

ВиЗНаЧеНО ПеРеМОжцІВ

від 5.05.2020, м. Кривий Ріг
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форми навчання та за збереження трудових 
традицій в роботі з молоддю підприємства.

Управління залізничного транспорту ПАТ 
«Криворізький залізорудний комбінат» –  
начальник управління Бритвин Олександр 
Семенович, –  за активні дії щодо реалізації 
молодіжної політики, кар’єрне зростання 
професійних кадрів, впровадження елементів 
дуальної форми навчання та за збереження 
трудових традиції в роботі з молоддю 
підприємства.

Серед підприємств малого 
та середнього бізнесу

ПП «ПАККАС» –  директор Квартюк юрій 
андрійович, –  за вагомий внесок в організацію 
професійного навчання, перенавчання, 
підвищення кваліфікації робітників на 
виробництві, активну участь у роботі Ради 
директорів підприємств, установ, організацій, 
громадської асоціації «Партнери».

ТОВ «Електросила» –  директор Єлтаренко 
юрій Олександрович, –  за високий 
професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у створення центру новітніх технологій 
у приватному закладі «Центр професійної 
освіти і навчання», активну участь у роботі Ради 
директорів підприємств, установ, організацій, 
громадської асоціації «Партнери».

Серед підприємств 
торгівлі, сервісу 
та сфери послуг

ТОВ «Гіпермаркет «Епіцентр- К» –   
директор Бондар Олег Миколайович, –  за 
активну співпрацю і розвиток соціального 

партнерства з Криворізьким кабінетом НМЦ 
ПТО у Дніпропетровській області щодо 
підготовки фахівців нової генерації відповідно до 
сучасних виробничих технологій у сфері торгівлі 
та сервісу.

ТОВ «Гіпермаркет оптової торгівлі 
«МЕТРО» –  директор Усаченко Олексій 
Валерійович, –  за активну співпрацю і розвиток 
соціального партнерства з професійно- 
технічними і вищими навчальними закладами, 
Криворізьким кабінетом НМЦ ПТО 
у Дніпропетровській області щодо підготовки 
фахівців торгівельної, харчової сфер.

Серед підприємств міста на 
кращий колективний договір 
щодо реалізації інноваційних 
програм молодіжної політики

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» –  
генеральний директор Мауро Лонгобардо, 
голова профспілкового комітету ПО ПМГУ 
Маринюк Наталя Миколаївна, –  за творчу 
послідовну роботу в реалізації молодіжної 
політики на підприємстві, підготовку 
кваліфікованих робітників, упровадження 
інноваційних педагогічних і виробничих 
технологій у рамках проєкту «Соціальне 
партнерство в дії».

У номінації «Кращий  
керівник персоналу»

ЧЕРМАЗОВИЧ Юлія Олександрівна –  
директор департаменту з персоналу  
 Пат «арселорМіттал Кривий Ріг», –  за активну 
співпрацю з навчально- методичним центром 
професійно- технічної освіти, навчальними 

закладами ВНЗ/ПТНЗ у реалізації проєкту 
«Соціальне партнерство в дії» і щодо підготовки 
кваліфікованих робітників європейського 
зразка.

ЯРЕМЕНКО Сергій Андрійович –   
начальник відділу організації праці та 
мотивації персоналу тОВ «Метінвест 
Промсервіс», –  за послідовну роботу 
в реалізації молодіжної політики на підприємстві 
щодо підготовки кваліфікованих робітників, 
упровадження інноваційних педагогічних 
і виробничих технологій у рамках проєкту 
«Соціальне партнерство в дії».

У номінації «Кращий 
профспілковий лідер –  
захисник робітників (молоді)»

МАКАРЕНКО Анатолій Кирилович –   
голова Криворізького міського комітету 
профспілки металургів і гірників України, 
Почесний громадянин Кривого Рогу, –  за 
плідну співпрацю ПМГУ з навчальними 
закладами ВНЗ/ПТНЗ, фахівцями НМЦ ПТО 
у Дніпропетровській області, громадськістю, 
спрямовану на розвиток територіальної 
громади, реалізацію молодіжної політики 
«Життя, здоров’я, спорт, побут, екологія, 
професійне і соціальне становлення молоді на 
підприємствах гірничо- металургійної галузі».

МАРИНЮК Наталя Миколаївна –   
голова профспілкового комітету ПО ПМГУ 
Пат «арселорМіттал Кривий Ріг», –  за 
послідовний захист працівників підприємства 
в соціально- економічних та правових питаннях, 
залучення молоді до життя підприємства та 
плідну співпрацю профкому з громадськістю 
Кривбасу.
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ПрАТ «Північний ГЗК»

ФІЛатОВ Віталій Олексійович
Електрогазозварник 5 розряду 
слюсарно-механічної майстерні № 90

МаСЛОВ Володимир Петрович
Електрогазозварник 5 розряду 
слюсарно-механічної майстерні № 90

СеМеНюК Валерій Вікторович
Начальник дільниці цеху 
сервісного обслуговування

ПрАТ «Центральний ГЗК» ШаПаР Сергій юрійович Машиніст тепловоза

ПАТ «Кривбасзалізрудком»

РахНО Валерій абрамович Інженер навчально-курсового центру

ОЛеКСеНКО 
В’ячеслав Олександрович

Підземний прохідник 5 розряду 
дільниці № 46 шахти «Тернівська»

тКаЧОВ Володимир Петрович
Слюсар з ремонту рухомого складу – 
помічник  машиніста тепловозу

АТ «Південний ГЗК» НаГОРНюК Іван Іванович
Електрогазозварник дільниці по виготовленню металокон-
струкцій Управління з ремонту технологічного устаткування 

ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг»

КУхаРеНКО Олексій юрійович
Провідний інженер центральної 
електротехнічної лабораторії 

ПрАТ «Суха Балка» хаЄНКО Руслан Віталійович
Прохідник шахти «Ювілейна», 
дільниця № 20 нарізні роботи

У номінації «Кращий наставник за дуальною формою навчання на виробництві»

Честь і шана
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У відповідності до спільного рішення громадських організацій Кривбасу 
про схвалення відзнаки- медалі «Майбутнє –  в єдності поколінь!» № 6 від 
23.03.2012р (зі  змінами від 3.02.2015, 23.02.2015, 30.04.2015, 2.03.2017, 
16.03.2018, 10.01.2019, 5.02.2020), на підставі пропозицій громадських, 
профспілкових і  молодіжних організацій та у  зв’язку з  245-ю річницею 
заснування Кривого Рогу та Днем науки, проведенням громадського Дня 
єднання поколінь щодо 54 –  ї річниці нагородження молодіжної організації 
міста орденом «Трудового Червоного Прапора» (17.05.1966) за успішне 
ударне будівництво гірничо –  металургійних підприємств Кривбасу, які на 
сьогодні є надійною економічною базою незалежності України, вирішили: 

НаГОРОДити ГРОМаДСЬКОю ІМеННОю ВІДЗНаКОю- МеДаЛЛю 
«МаЙБУтНЄ – В ЄДНОСтІ ПОКОЛІНЬ!» 

В ПаМ’ЯтЬ ЛеГеНД тРУДОВОГО КРиВБаСУ:

СТЕПАНЮКА Дмитра Петровича, ветерана молодіжного руху в Дзер-
жинському районі, Почесного громадянина Кривого Рогу (2019), народного 
депутата України II скликання (1994 – 1998), голову Дзержинської районної 
ради та її виконкому I, II скликань (1990 – 1998), заслуженого працівника 
промисловості України, громадського діяча –  голову ГО «Криворізька Асо-
ціація ім. Г. І. Гутовського», ГС «Координаційна рада «Кривий Ріг –  рідне 
місто» та інших, «За високі професійні досягнення в державній діяль-
ності, роботі органів місцевого самоврядування та громадському житті 
міста», в пам’ять Григорія Гутовського.

Члени ради ГС «Координаційна рада «Кривий Ріг – рідне місто»
Шулін Ю.М., Сторожук А.В., Фоменко Н.П., Кєуш А.Я., Рибаченко Н.Р., 

Сторожук І.М., Сапіга В.О., Сидоренко Г.І.

У номінації 
«Кращий керівник ВНЗ/ПТНЗ»

СЕМЕНОВ Андрій Іванович –  директор при-
ватного закладу «центр професійної освіти і на-
вчання»,  –   за плідну співпрацю з  громадськими 
обєднаннями Кривбасу, науковцями, фахівцями 
НМЦ ПТО у  Дніпропетровській області, робото-
давцями малого та середнього бізнесу з впрова-
дження принципу «Освіта  –   протягом життя», за 
створення європейського стимулювання та пере-
навчання кадрів

ПЕНТЕГОВ Володимир Михайлович  –   ди-
ректор Криворізького професійного транспортно- 
металургійного ліцею,  –   за активну співпрацю 
з розвитку соціального партнерства зі структур-
ним підрозділом ДП «Придніпровська залізниця» 
з впровадження дуальної форми навчання в під-
готовці кадрів залізничного профілю

СИРОТЮК Вячеслав Григорович  –   ди-
ректор Криворізького професійного гірничо- 
технологічного ліцею, –  за плідну співпрацю з гро-
мадським обєднаннями Кривбасу, науковцями, 
фахівцями НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, 
роботодавцями з втілення інноваційних технологій 
в організацію дуальної форми навчання молоді для 
підприємств гірничої галузі.

У номінації «Співпраця 
з засобами масової 
інформації»

ШАХМОТЬ Оксана Михайлівна –  редактор 
газети «Під знаком руди і металу», –  за професій-
ний та комплексний підхід у висвітленні співпраці 
підприємств ГМК Кривбасу із Криворізьким кабіне-
том НМЦ ПТО, навчальними закладами ВНЗ/ПТНЗ 
у реалізації проєкту «Соціальне партнерство –  у дії»

ФІЛЯЄВА Тетяна Валеріївна –  редактор га-
зети «Металург» Пат «арселорМіттал Кривий 
Ріг», –  за всебічне і своєчасне інформування по-
дій з  життя криворізьких закладів професійно- 

технічної освіти з впровадження принципу «Осві-
та –  протягом життя»

БІЛИК Віктор Миколайович  –   начальник 
відділу інформації та комунікацій профкому ПО 
ПМГУ Пат «арселорМіттал Кривий Ріг» (газета 
«Разом профінфо»), –  за повноцінне і своєчасне 
інформування трудівників про дію колективного 
договору на підприємстві, про роботу з молоддю, 
активну співпрацю з громадськістю

КОТОВИЧ Василина Юріївна  –   начальник 
служби інформації Криворізького залізоруд-
ного комбінату (газета «Шахтар Кривбасу») –  за 
професійний і  комплексний підхід у  висвітленні 
впроваджених корпоративних цінностей на підпри-
ємстві, а також роботи учнів, студентів, робітників 
у рамках проєкту «Соціальне партнерство в дії»

У номінації «Методична 
установа –  соціальний 
партнер навчального 
закладу, роботодавців, 
громадських обєднань»

ЗОЗУЛЯ Неоніла Володимирівна  –   зав-
кабінетом НМц ПтО в Дніпропетровській облас-
ті, –  за надання практичної навчально- методичної 
допомоги для реалізації інноваційних підходів 
у навчально- виробничий і виховний процес у рам-
ках проєкту «Соціальне партнерство в дії»

Визнати позитивну роботу в плані співпраці 
з виконання Положення і програми проєкту «Со-
ціальне партнерство в дії»:

Криворізький кабінет НМЦ ПТО у Дніпропетров-
ській області;

Криворізька міська громадська спілка «Коорди-
наційна рада «Кривий Ріг –  рідне місто»;

Дніпропетровська обласна асоціація працівників 
професійно- технічної освіти;

ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет»;
ДВНЗ «Криворізький національний університет»;
Криворізький центр профосвіти металургії та 

машинобудування;

Криворізький професійний центр будівельної 
галузі;

Криворізький професійний гірничо- ме та-
лургійний ліцей;

Криворізький міжрегіональний центр підготовки 
та перепідготовки військовослужбовців;

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»;
АТ «Південний ГЗК»;
ПрАТ «Центральний ГЗК»;
ПрАТ «Північний ГЗК»;
ПрАТ «ІнГЗК»;
ПрАТ «Суха Балка»;
ТОВ «Дивобуд»;
Криворізька міська асоціація «Партнери»;
Профспілка металургів і гірників України;
Профспілки торгівлі, громадського харчування, 

освіти, будівельників;
Підприємства торгівлі «МЕТРО», «ЕПІЦЕНТР»;
Міська міжрайонна служба зайнятості;
Підприємства легкої промисловості, побуту, сер-

вісу, малого та середнього бізнесу Криворізького 
регіону.

Результати конкурсів оприлюднити в  засобах 
масової інформації, в  мережі Інтернет, надіслати 
роботодавцям, профспілкам, органам місцевого 
самоврядування, закладам вищої і  професійної 
освіти для використання в роботі

Провести День єднання поколінь після посла-
блення карантинних заходів в форматі громадської 
конференції на тему «Кривий Ріг –  рідне місто» на 
якій: вручити нагороди переможцям конкурсів, 
вручити 30 медалей в  пам’ять легенд трудового 
Кривбасу «Майбутнє – в єдності поколінь!».

Рішення погодили: Сапіга В.О., Шулін Ю.М., 
Рибаченко Н.Р., Вознюк І.Б., Зозуля Н.В., 

Земляний М.Ф., Макаренко А.К., Коротков Є.О., 
Макаров О.І., Фарафонова О.І., Семенюк Т.Т., 

Сидоренко Г.І., Фоменко Н.П., Цибань О.М., 
Лавриненко В.П., Учитель О.Д., Костюченко М.І., 

Сторожук А.В., Артюх В.М., Кеуш А., 
Семенов А.І., Гончарук Г.П., Терещук Р.А., 

Щокін В.П., Капустін Є.О., Ваганова Л.І.

Голова Координаційної ради 
СТЕПАНЮК Д.П.

Громадськість 
міста щиро вітає 

СТЕПАНЮКА 
Дмитра Петровича, 

Почесного 
громадянина 

Кривого Рогу, 
з ювілеєм!

Ваша повсякденна 
натхненна діяльність 

забезпечує активну 
участь громадськості 

у вирішенні соціальних 
та суспільних 

проблем містян. 

Зичимо Вам, шановний 
Дмитре Петровичу, 

міцного здоров’я, 
подальших успіхів у 

Вашій благородній 
справі. Хай Вас 

зігріває тепло людської 
вдячності!

• Вітаємо з юВілеєм!

Макаренко А. К., Маринюк Н. М., Сапіга В. О., Сторожук А. В., Костюченко М. І., 
Владимиренко О. В., Ляшенко О. І., Бабенко О. М., Коротков Є. О., 

Шаповалов В. М., Капустін Є. С., Кеуш А. Я., Фоменко Н. П., Тіміргалєєва Л. М., 
Сидоренко Г. І., Ваганова Л. І., Рибаченко Н. Р., Артюх В. М., Нєженцев С. В., 

Зозуля Н. В., Босняк Г. М., Цибань О. М., Василиненко В. М., Півень М. О., 
Лавриненко В. П., Бухтіяров В. П., Полубоярцев В. К., Шахмоть О. М., Білик В. М., 

Соловйов С. І., Вознюк І. Б., Семенов А. І., Попов Ю. М., Шулін Ю. М.

Рішення громадської спілки 
«Координаційна рада «Кривий Ріг –  рідне місто!» 

(ГС КР КРМ) від 30 квітня 2020

Про нагородження почесною 
відзнакою- медаллю

«Майбутнє – в єдності поколінь!»

Честь і шана
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8 З перших вуст 

Пріоритетом діяльності ЗП(ПТ)О в сьогоднішніх 
економічних умовах є наближення освітнього про-
цесу до вимог виробництва через упровадження 
елементів дуальної форми навчання. Дуальне на-
вчання –  це одна з найефективніших форм співро-
бітництва підприємств з навчальними закладами, 
відповідно до якої учні, студенти 35% часу при-
свячують вивченню теорії, а 65 –  практиці в умовах 
виробництва.

У 2019–2020 навчальному році дуальною фор-
мою навчання в Кривбасі охоплено 450 здобувачів 
освіти за 14-ти професіями. За учнями, студентами 
були закріплені 98 кращих фахівців –  наставників 
з підприємств гірничо-металургійної галузі. Фахівці 
Криворізького кабінету НМЦ ПТО у Дніпропетров-
ській області разом із закладами освіти та підпри-
ємствами- замовниками кадрів працювали над 
реалізацією заходів дорожньої карти: укладанням 
угод «Про спільну діяльність по впровадженню 
елементів дуальної форми навчання»; розроблен-
ням пакетів нормативно- законодавчих документів, 
навчально- комплектуючої документації; узгоджен-
ням робочих навчальних планів. Педпрацівники 
ЗП(ПТ)О проходили стажування на підприємствах 
в  умовах виробництва; на засіданнях галузевих 
фахових рад розглядалися питання щодо впро-
вадження елементів дуальної форми навчання, 
організації роботи наставників із числа фахівців 
підприємств гірничо- металургійної галузі.

Всі здобувачі освіти (КПГТЛ, КПТМЛ, ЦППРК 
№ 1) отримують заробітну плату за випуск конкрет-
ної продукції, а  також підприємство забезпечує 
їх спецодягом (100%). Всі роботодавці, зокрема 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «КЗРК», АТ 
«ПівдГЗК», ПрАТ «ПівнГЗК», беруть участь в оці-
нюванні рівня кваліфікації здобувачів освіти за ре-
зультатами виробничої практики. Слід відзначити, 
що важливим інструментом в роботі з молоддю на 
підприємствах є колективні договори. Це неодно-
разово підкреслював зокрема голова міськкому 
профспілки металургів і гірників України Анатолій 
Макаренко. У цьому відношенні зразковим можна 
назвати колдоговір ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» (генеральний директор Мауро Лонгобардо, го-
лова профкому ПО ПМГУ Наталя Маринюк). У цьо-
му документі враховано всі правові аспекти, що 
стосуються питань молодіжної політики, настав-
ництва, роботи керівників структурних підрозділів 
з молодими кадрами. А Н. Маринюк є справжнім 
профспілковим лідером, серед очільників профко-
мів підприємств ГМК вона виділяється ініціативніс-
тю, послідовністю та принциповістю.

Протягом останніх 3 років ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», ДП «Придніпровська залізниця», Пів-
денний, Інгулецький, Північний ГЗК беруть активну 
участь в профорієнтаційній роботі, а саме в прове-
денні Днів відкритих дверей, в профорієнтаційних 
квестах, стартапах. Методистами кабінету НМЦ 
ПТО були розроблені методичні рекомендації на-
ставникам підприємств, які опікуються здобува-
чами освіти ЗП(ПТ)О, що проходять виробниче 
навчання та виробничу практику в  структурних 

підрозділах підприємств за дуальною формою 
навчання.

Надано рекомендації до модульної програми 
психолого- педагогічного мінімуму для наставників 
виробництва. Узагальнено досвід співпраці КПТМЛ 
з регіональною філією «Придніпровська залізниця» 
ПАТ «Укрзалізниця», КПГМЛ з ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», КПГТЛ з ПАТ «КЗРК» з упровадження 
елементів дуальної форми здобуття освіти. Про-
ведено 4 засідання фокус-груп та робочих зустрі-
чей з роботодавцями, де вирішувалися проблемні 
питання.

Пріоритетом № 1 методичної служби міста є ор-
ганізаційно-методичний супровід організаційного 
освітнього процесу за державними стандартами 

професійно- технічної освіти за предметно- модуль-
ною системою.

Заслуговує досвід спільної роботи НМЦ ПТО 
у Дніпропетровській області і ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг». В  рамках проєкту «Соціальне парт-
нерство в дії» в місті Кривому Розі за останні роки 
з цим підприємством склалися дружні плідні сто-
сунки. Так, на базі ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» було проведено спільні різноманітні заходи 
щодо підвищення інтересу до робітничих профе-
сій металургійно- гірничого профілю. Для педаго-
гів, учнів було організовано технологічні екскурсії 
з  метою ознайомлення з  новітніми технологіями, 
тренінги, майстер- класи з професій, стажування ви-
кладачів, майстрів виробничого навчання в умовах 
виробництва.

Налагоджена співпраця з професійно- технічними 
та вищими навчальними закладами, щорічно 
в структурних підрозділах підприємства проходять 
практику 1,5 тис. учнів, студентів. В рамках спів-
праці ЗП(ПТ)О/ВНЗ і ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» підприємство надало безкоштовно 3 тис. оди-
ниць спецодягу на загальну суму 1 млн. 300 тис. 
гривень. Серед корисних безкоштовних подарун-
ків полегшені та зимови робочі костюми (куртки, 
брюки), халати, прогумовані плащі, каски, захисне 
скло для зварювальників та інше.

Навчальні заклади брали участь у  конкурсі 
соціально- екологічного проєкту «Екомісто», пере-
можцем став «Центр підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів № 1», який отримав сертифікат 
на суму 100 000 грн. для створення лабораторії 
енергозберігаючих технологій. Також ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» виділив сертифікат на су-
му 80  тис. грн. для створення медіа- освітнього 
центру на базі Криворізького кабінету НМЦ ПТО 
у  Дніпропетровській області. Він стане помічни-
ком у впровадженні відеозв’язку з роботодавцями 
для організації навчання нових робітничих кадрів, 
у яких дуже зацікавлений ринок праці. Цей досвід 
роботи заслуговує на поширення серед інших під-
приємств гірничо- металургійної галузі.

Звичайно, пандемія коронавірусу внесла чимало 
проблем у навчальний процес в закладах профте-
хосвіти міста. ЗНО, ДПА, випуск і працевлаштуван-
ня випускників, робота з прийомом на наступний 
навчальний рік –  все залишається поки під питан-
ням. Все залежить від рішень Кабінету міністрів 
щодо етапів пом’якшення і завершення карантину. 

Зараз НМЦ ПТО в Дніпропетровській області, 
департамент освіти і науки облдержадміністрації 
разом з громадськістю розробляють заходи по 
закінченню поточного навчального року і початку 
нового.

Всі ж зусилля громадськості спрямовані нині на 
підготовку міської конференції «Кривий Ріг –  рідне 
місто. Профтехосвіті Кривбасу –  80 років», яка має 
відбутись у вересні в міському академічному театрі 
імені Т. Шевченка.

Віталій СаПІГа, керівник проекту 
«Соціальне партнерство в дії», методист 

НМц ПтО у Дніпропетровській області

Майбутнє профтехосвіти – 
за дуальною системою навчання

Протягом останнього часу освітянська галузь міста працювала з орієнтиром на співпрацю інституцій 
з роботодавцями, профспілками, науковцями, керівниками закладів профтехосвіти, вищих навчальних 
закладів, працівниками Навчально- методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області, 
громадськістю. Нормативні документи про освіту передбачають нові підходи до формування змісту 
професійної освіти, що базується на професійних компетенціях і професійних стандартах, які забез-
печують відповідність підготовки кваліфікованих робітників потребам сучасного ринку праці.

Пріоритетом № 1 методичної служби 
міста є організаційно-методичний 

супровід організаційного освітнього 
процесу за державними стандартами 

професійно- технічної освіти за 
предметно- модульною системою.

 Слід відзначити, що важливим 
інструментом в роботі з молоддю на 

підприємствах є колективні договори. 
У цьому відношенні зразковим можна 

назвати колдоговір ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг»


