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Дана науково-дослідна робота пов’язана з теоретичним переосмисленням історії Криворіжжя, дослідженням її „бі-
лих плям”, особливо за часів радянської влади, опрацювання нової періодизації історичного розвитку, встановленням 
належного місця Кривбасу в історії України і Російської імперії. Головна увага при цьому приділялась даним архівних 
джерел і документальних збірників, вивченню історіографійної спадщини 19 – початку 20 ст.

У кінці 90-х рр. народилась ідея створити багатотомну „Історію Криворіжжя”. Проте перші спроби і узагальнення в 
сфері теоретико-методологічної основи такої роботи показали, що автор не готовий до реалізації такого масштабного 
проекту. В зв’язку з цим було взято напрямок на підготовку праці меншого масштабу, зокрема створення узагальню-
ючого енциклопедичного видання, яке повинно підсумувати здобутки місцевого краєзнавства.

Серед новаторських праць, опублікованих в період незалежності, слід назвати „Енциклопедію Криворіжжя” в         
2-х томах (2005, упорядник В.П. Бухтіяров), „Криворізький залізорудний басейн під редакцією Ю.Г. Вілкула (2006), О. 
Мельник „Криворізька міськрада в 1920-1941 роках” (2005), В. Ганенко, Л. Бай „Широківщина” (2001).

Заслуговує також на увагу збірник документів і матеріалів „Голод. Хроніка, документи та матеріали голоду 1921-
1923, 1932-1933 рр. на Криворіжжі” (упорядник О. Мельник, 2003).

Плідна робота краєзнавців і місцевих істориків упродовж останніх 15 років створила необхідну базу для ґрунтов-
ного переосмислення концепції історії Криворіжжя, подолання численних радянських стереотипів і підготування якісно 
нового типу словника.

Слід вказати, що праці з історії Криворіжжя, створені до 1991 р. також містять значний масив важливої інформації 
і є вагомим досягненням краєзнавства. Водночас не слід забувати про ідеологічну заангажованість цих творів, обумов-
лених пануючими стереотипами та ідеологією комуністичного часу – відповідно їх значення в інформаційному плані у 
сучасних умовах значно знижується. Існувала значна деформація пропорцій при висвітленні різних історичних епох. 
Так, у радянських виданнях період після 1917 р. займав до двох третин від загального обсягу тексту.

Також значні труднощі при зборі і узагальнені матеріалу були викликані існуючою до 1919 р. адміністративно-тери-
торіальною системою, коли сучасне Криворіжжя знаходилось у складі 3-х повітів двох губерній. Так, північна частина 
краю входила до Верхньодніпровського повіту (Веселотернівська і Лозуватська волості) Катеринославської губернії; 
центр і південь – до Херсонського повіту (Криворізька, Миколаївська-1, Шестерянська, Широківська і частково Злато-
устівська волості) і Олександрійського повіту (Мусіївська, Софієгейківська волості) Херсонської губернії. В силу цих 
обставин матеріали земської статистики виявились розпорошені по звітах управ трьох повітів і двох сучасних обласних 
архівів (Дніпропетровського і Херсонського).

Другою особливістю довідника стало акцентування уваги на статтях і персоналіях, які охоплюють період до серпня 
1941 р. – окупації краю німецько-фашистськими військами. 16 серпня 1941 р. біля Нікопольської переправи дві ванта-
жівки зі справами історичного архіву Кривого Рогу були знищені під час нальоту ворожої авіації. Втратились найцінніші 
документи (22 тис. справ), які охоплювали період з 1742 по 1938 рр. Тому, в першу чергу, стала задача відновити 
інформаційний вакуум, що утворився, через джерельну базу Центральних і обласних архівів України.

Частина матеріалів була отримана з Державного архіву Російської федерації.
Робота над словником триває і буде продовжуватись до виходу в світ останнього тому.
При відборі персоналій головним був не формальний критерій (наприклад, посада, наявність звання, тощо), а 

факт реального вкладу в економічний, науковий, освітньо-культурний або інших галузей знань або господарства. 
Зрозуміло, що такі критерії є в деякій мірі неконкретні. Тому чимало читачів не знайдуть в ІЕК статей про осіб, які там 
повинні були б бути, або навпаки.

Формуючи довідник, автор прагнув представити всі сторони економічного і культурного життя національностей, 
які проживали у визначений час в межах сучасного Криворіжжя. Але брак інформації на сьогодення не дозволив це 
зробити в повній мірі.

Автор прагнув, щоб словник-довідник був цікавим і інформативним, враховував основні здобутки української іс-
торичної науки. Ряд статей мають оглядово-аналітичний характер.

Для тих, хто побажає більш глибоко вивчити конкретні явища, в кінці кожної статті наведена джерельна база та 
бібліографія.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ТА ДЕЯКІ 
ОСОБЛИВОСТІ 

ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 

в Довіднику з історії Криворіжжя

1. Статті розміщено за українським алфавітом; російськомовні назви періодичних 
видань – відповідно до їхнього звучання в українській транскрипції.
2. Великими літерами напівжирним шрифтом подаються або повні назви статей, або 
їхні головні частини; в останньому випадку менш інформативна частина друкується 
з дотриманням правил вживання великої та малої літер напівжирним шрифтом. В 
круглих дужках зазначуються загальновживані абревіатури до гасел, етимологічні 
довідки до слів, справжні прізвища або навпаки – псевдоніми, дати народження та 
смерті.
3. Реєстрові назви подачі переважно в однині. У множині вони наводяться тоді, коли 
це відповідає загальноприйнятій практиці.
4. Курсивом у основному тексті статей виділяються терміни, які є гаслами у цьому 
довіднику. Гасла до них слід шукати у називному відмінку і в однині.
5. Слова чи словосполучення реєстрової назви скорочується в середині тексту до 
перших літер.
6. Назви вищих навчальних закладів даються за географічною ознакою.
7. У випадках, коли абревіатура частіше вживана, ніж розгорнута назва, гаслом є 
абревіатура.
8. Дати подаються до 14 лютого 1918 р., за старим стилем, а після – за новим. 
9. Назви населених пунктів даються відповідно до адміністративно-територіального 
поділу, що існував у роки висвітлюваного у статті історичного періоду, а також і за 
сучасним адміністративно-територіальним поділом. Після означень місто, село і т.д. 
назви населених пунктів даються у називному відмінку.
10. Числа, що означають рік, подаються без слова „рік”, при них може не вживатися 
прийменник у (в).
11. Написання іншомовних імен, прізвищ, бібліографії скорочення та умови позначення 
до карт і схем наведені наприкінці тому.
12. Джерела та бібліографію розміщено наприкінці статті шрифтом меншого кеглю, 
однак у випадках, коли бібліографія згадується в основному тексті й друкується 
шифром звичайного кеглю.


