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ЖЖШ
Сторінка № 40 підготовлена районною громадською організацією “Спілка краєзнавців”

Відбулася XI районна науково-практична
краєзнавча конференція
Одинадцята
районна
н а у к о в о -п р а к т и ч н а
краєзнавча конференція
“Історія рідного краю в
контексті історії України”
присвячена
60-річчю
утворення області та 70• ій
річниЦі
визволення
України
від
німецькофашистських загарбників.

В кінці! квітня цього року
у міській школі № 1 відбула
ся XI районна науковопракшчна краєзнавча конфе
ренція. На ній було представ
лено цікаві дослідження з
історії нашого краю. Учні
оприлюднювали напрацьова

ний матеріал перед широкою
аудиторією, відстоювали
свою точку зору під час обго
ворень.
На конференції були при
сутні голова районної ради
Сергій Морозов, ветеран
Великої Вітчизняної війни,
.почесний краєзнавець Украї
ни, почесній громадянин
міста Кам’янки Федір Люд
ніш, начальник відділу осві
ти держадміністрації Олек
сандр Шамрай, директор
Кам'янського державного
історико-культурного запові
дника, заслужений працівник
культури України Галина
Таран, завідуючий історич

ним музеєм Кам’янського
держ авного істори к окультурного заповідника
Юрій Ляшко, заступник ди
ректора Кам'янського держа
вного історико-культурного
заповідника з наукової робо
ти Таміла Чупак, депутати
районної ради, учителі та
учні шкіл району, наукові
співробітники заповідника,
краєзнавці.
Крім того, на конференції
було проведено нагороджен
ня грамотами і цінними пода
рунками переможців краєзна
вчої вікторини 2014 року
присвяченої історії рідного
краю.

Серед 43 поданих на вікторину
матеріалів найактивнішими були
дослідники з загальноосвіт
ньої школи № 1 м. Кам’янки.
Серед кращих досліджень
журі відзначило роботи Анни
Соболь (ЗОНІ № 1), Євгенії
Могилки (ЗОШ № 2), Кате
рини Литвин (екологоекономічний ліцей). Предста
вники постійної комісії з
питань культури, туризму, у
справах молоді та спорту
Кам’янської районної ради
депутати Аркадій Конверцев
та Ігор Кивгила нагородили
дослідників грамотами та
цінними подарункам!.
ч.V ,' ;

Учасники X I краєзнавчої конференції.

Визначено переможців
Активність до вивчення історії рідного краю поміт
но зростає відновідно до кількості учасників, які брали
участь, а це ЗО осіб. Подяки заучасть у краєзнавчій вікто
рині отримали насГугші учні:
1) Прнтула Альона (Телеішнськгі ЗОШ, 9 клас)
2) Пугач Аліна (Михайлівська ЗОШ. 7 клас)
3) П'ятун Анна (Михайлівська ЗОШ, 7 клас)
4) Історичний гурток "Краєзнавець” (Вербівська
ЗОШ)
5) Русіновська Таїсія (Ребедайлівська ЗОНІ 11 клас)
6) Кривенко Наталії (Раднванівська ЗОШ, 8 клас)
7) Роздобудько Анастасія (Раднванівська ЗОШ,
9 клас)
8) Перепилиця Вікюрія (Косарська ЗОШ. 11 клас)
9)- Пнвоварова Олександра (еколого-економічний лі
цей, 9 клас)
10) Гуренко Дарья (еколого-економічний ліцей, 9 клас)
11) Вагіна Дарина (еколого-економічний ліцей, 9 клас)
12) Осінська Наталія (еколого-економічний ’ ліцей,
9 клас )
13) Джулай Анастасія (еколого-економічний ліцей,
9 клас)
14) Широкоиояс Яна (еколого-економічний ліцей,
9 клас)
15) Дрофа Анна (еколого-економічннй ліцей, 10 клас)
16) Лисенко Юля (еколого-економічний .ліцей» 10 клас)
17) Махно Богдан (Кам'янська ЗОШ № 1. 6 клас)
18) Коваленко Богдан (Кам’янськаЗОШ № 1\ 11'клас)
19) Салогуб Оксана (еколого-економічішй ліцей, 9 клас)
20) Глущенко Аліна (Тимошівська ЗОШ, 11 клас)
21) Пересунько Анжела, Погрібшій Максим
(Райг ородська ЗОНІ)
22) ДяченкоЮлія (Жаботннська ЗОШ, 10 клас)
23) Береза Яна (Бпландинська ЗОШ. 11 клас)
24) Кравченко Марія та ІДокань Анна (Баландинська
ЗОШ, 9 та 10 клас).
Заслуговує на подяку за вошо до перемоги колектив
краєзнавчого гуртка “Едельвейс” (Калі’янськаЗОШ № 2).
Переможці вікторини отримали грам от та подарунки:
І місце - Лнтвнн Катерина (еколого-економічний ліцей,
9 клас).
П місце - Познваїїло Максим (Кам’яиська ЗОШ № 1,
10 клас).
Щ місце — Олефіренко Микала (Кам’янська ЗОШ № 1,
11 клас), Сторчак Юлія (еколого-економічнігії ліцей, 9 клас),
іурток‘чКраєзнавець” (Кам’янськаЗОШ № 1).

І
1. Вкажіть в яком}7році було відкрито району і дитячу' біб
ліотеку? Відкрито в 1923, статус районної отримано в 1924,
а дитяча відкрита в 1957році.
2. Хто з земляків письменників в роки війни був спеціа
льним кореспондентом газети “Боевой товариш”?
М. М. ПІумило.
3. В яком}7 році була в Кам’янці споруджена дерев’яна
Свято-Миколаївська церква і що молена пов’язані історично з
нею? 1817 споруджена, неподалік будинку Давидових, а в
1825 році в ній питався Василь Львович Давидов і Олек
сандра Іванівна Потапова.
4. Хто, в нашому районі першим удостоєний почесним
званням заслужений працівник культури України і в якому
році? М. А. Шкаоіберда у 1966 році.
5. Якому підприємству виповнилося б 170 років і хто спри
яв його будівництву? Цукровому заводу, граф Бобринський.
6. У яком}7році в Кам’янці відбулася сільського епод арська
та кустарна виставка, і що на ній було представлено? 18 верес
ня 1911 року, великий вибір сільгосппродукції і виробів
артілей.
7. Після загибелі головного отамана Холодного Яру Васи
ля Чучупаки, хто його змінив і звідки він був? Іван Тимофійович Деркач, із Жаботина.
8. Яка сільськогосподарська артіль 1929 року, через п’ять
років свого існування змінила назву і на яку? “Нове лаптя”, а
в 1934 на ім. Ворошилова.
9. На початку XX ст. в Кам’янці була лікарня. На скільки
ліжок та де вона була відкрита і розміщалася? 15 ліжок при
цукрозаводі Давидових і утримувалася на їхні коїіпн.
10. Якій колгосп і якого населеного пункту був удостоє
ній занесення на Всесоюзну дошку пошани в Москві та за які
досягнення? У 1937 році колгосп ім. Псковського с. Михайлівки за отримані прибутки, вийшовши на 7-ме місце в
Радянському Союзі.
11. Коли у Кам’янці було встановлено пам’ятник Т. Г. Ше
вченку7? Хто із кам’янчан доклав найбільше зусиль до цього?
09.03.2004 р., Костянтин Наумович Гудзенко.
12. Назвіть скульптора, якій є автором пам’ятника Т. Г.
Шевченку7в Кам’янці. Анатолій Іванович Кравченко.
13. У яких куточках сучасного Кам’янського район}7 бував
Т. Г. Шевченко? Лузанівка.
14. Хто з художників -земляків зображував Т. Г. Шевченка
у своїх творах? М. К. Муха та П. Я. Куценко.
15. У яком}7році Кам’янці було присвоєно статус міста? У

Відповіді на вікторину
1956 році.
16. Назвіть дат}7утворення Кам’янського державного істо
рико-культурного заповідника. 1995 рік.
17. Які пам’ятникн знаходились на території парку ім. Де
кабристів до 1975 року? Де вони були розташовані? У 1937
році встановлено бюст О. С. Пушкіну - обабіч центральної
алеї, в 1958 році в кінці центральної алеї встановлено па
м’ятник П. І. Чайковському.
18. Які по.трьські поміщики володіли землями на території
сучасного Кам’янського району в ХІХ-ХХ століттях? Любомирські, Росцішевські, Фторковські.
19. Яку назву дістала пам’ятка археології - курган, розко
паний в селі Флярківкау 1981 році? “Червона могила”.
20. Хто написав донос росйському царю про те, що
Б. Хмельницький у Чигирині карбує власну монету? І ріп орій
Кунаков.
21. Хто з отаманів займав посаду командира ЧорнолісьКого
кінного полк}7 під час Холодноярського повстання 19І 8-1922
рр.? Пилип Хмара.
22. Назвіть прізвище командира 20-го Гвардійського
стрілкового корпусу, який у січні 1944 року7звільняв тери
торію Кам’янського району від німецько-фашистських
окупантів. Герой Радянського Союзу генерал-майор М. І.
Бірюков
23. Хто із наших земляків був удостоєній звання Героя
Радянського Союзу за форсування річки Дніпро у 1943 році?
Іван Олексійович Дриженко.
24. Яку неофіційну назву серед радянських бійців дістала
45-міліметрова протитанкова гармата зразка 1937 року7?
“Прощай Родина”.
25. Які заклади існували в різні роки у приміщенні ниніш
нього історичного музею? У 20-х роках XX ст. — Кам’янсь
ке ЧК, післявоєнні роки — лікарня і поліклініка, дитяча
музична школа, громадські організації, в даний час істори
чний музей та картина галерея Кам'янського державного
історик о-куль їурног о заповідника.
26. Як}7роль виконувала Кам’янська управа у Південному
товаристві? За свідченням С. Г. Волконського, це збірний
пункт нарад декабристів.
27. Хто із декабристів брав участь у нараді в листопаді
1823 року у Кам’янці? П. І. Пестель, С. І. Муравйов-

Апостол, М. П. Бестужев-Ріомін, В. Л. Давидов та
С. Г. Волконський.
28. Де відбував заслання власник Кам’янки, декабрист
В. Л. Давидов? Іркутськ, Олександрійський винокурний
завод, Благодатській рудник, Читинський острог, Петровський завод та поселення у Красноярську.
29. Назвіть відомих артистів, наших земляків, ювілейні
дати яких святкуватимуть ся 2014 року. Народний артист
України, уродженець м. Кам’янка Михайло Олександро
вич Задніпровський (Буряченко); заслужений артист
України, уродженець с. Михайлівка Федір Аврамович Жа
рко,
30. Хто із земляків-артнетів започаткував театральну дина
стію? Назвіть членів цієї династії. Михайло Задніпровській!,
син Михайло, онук Назар.
31. Назвіть директорів Кам’янського машинобудівного
завод}7. Борис Орестович Вшпгов, Мшсола Олександрович
Бондаренко, Олексій Григорович Ворона, Олександр Вік
торович Шевченко, Володимир Олександрович Єрмоленко, Володимир Володимирович Гребельшік, Володимир
Іванович Гецько.
32. Хто із художників, наших земляків, отримав премію
“Український національній олімп”, у яком}7 році? Які ро
боти художника зберігаються у фондах Кам’янського запо
відника? Ігор Романович Тимчук, зберігаються картини
без назви.
33. Якій в і д о м и й письменник прожив у Кам’янці з 1971 по
1979 роки? Над якими творами працював у нашому місті?
Григорій Павлович Білоус, твори “Рудоман” та
“Терноцвіт”.
34. Кому із перших і за які заслуги бу7ло присвоєне звання
“Почесний громадянин міста Кам’янка”? М. М Персікову,
В. Д. Трохову, П. Л. Черткову, А. Л. Курісу та М. К Пономаренку за визволення м. Кам’янка.
35. Хто із нащадків Давидових нещодавно відвідав Кам’ян
ку7? Які сімейні реліквії отримав у подарунок Кам’янсыай
заповідник? Нещодавно Кам’янку відвідали праправнуки
В. Л, Давидова. Брат і сестра Роксана і Річард Вейси з дру
жиною Хільдою. Вони подарували унікальні фотографії,
сімейні реліквії Давидових. Альбом Маріани Давидової
присвячений Кам’янці. Оригінал паспорта Альони Дави
дової, праправнучки В. Л. Давидова, з яким вона 16річною дівчинкою тікала від більшовицької влади і прой
шла всі роки еміграції.

