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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Кривоший Олександр Петрович народився 18 жовтня 
1962 р. у с. Різдвянка Новомиколаївського району Запорізької 
області.

З раннього дитинства виявляв інтерес до історії рідного 
краю, займався краєзнавчою, пошуковою роботою.

Навчаючись у Різдвянській середній школі, цікавився істо
рією Другої Світової війни. Був переможцем Всесоюзного кон
курсу на історичну тематику "Непереможна і легендарна". Брав 
активну участь у створенні сільського краєзнавчого музею.

Після закінчення середньої школи в 1980 р. вступає до За
порізького державного педагогічного інституту. Під час на
вчання, захоплюється вивченням історії православної церкви та 
міжнародного робітничого руху. Бере участь у конкурсах сту
дентських наукових робіт на історичну тематику. В 1983- 
1984 p.p. роботи молодого науковця, підготовлені під керівниц
твом кандидата історичних наук доцента Запорізького педінс
титуту В.М. Мороко, визнавались переможцями обласних і Рес
публіканського конкурсів студентських наукових робіт.

З 1985 по 1986 служив у Збройних Силах Радянського Сою
зу. Повернувшись з армії, йде вчителювати до середної школи 
с. Підгорного, Новомиколаївського району. Активно займається 
краєзнавчою, пошуковою та літературною роботою. З під пера 
молодого краєзнавця виходить не один десяток публікацій на 
краєзнавчу тематику в районній ("Ленінським шляхом") та об
ласних газетах.

В 1989 р. О.П. Кривоший переходить на журналістську ро
боту і стає кореспондентом обласної молодіжної газети "Ком
сомолець Запоріжжя". Окрім "Комсомольця Запоріжжя", по
стійно друкується в республіканських газетах "Молодь Украї
ни", "Голос України", журналах "Хлібороб України", "Україн
ська культура", "Ранок", "Жінка"

З



В 1989 р. разом із журналістом 0 .0 . Михайлютою стає ор
ганізатором Запорізького комітету солдатських матерів, а в 
1990 р. Всеукраїнської організації солдатських матерів України. 
Ці організації стали першими в історії України жіночими орга
нізаціями, які мали політичний характер.

Головною метою цих організацій стала боротьба з нестату- 
тними відносинами у Радянській армії та створення національ
них Збройних Сил України.

В 1991-1993 рр. працював у газеті "Запорозька Січ" - спеці
альним кореспондентом при головному редакторові. Займався 
підготовкою матеріалів на військово-історичну тематику.

В 1992-1994 p.p. викладав краєзнавчі дисципліни в Запорі
зькому державному університеті та українському колегіумі 
№ 96 м. Запоріжжя.

В 1992 р. Олександр Петрович став пошукачем кафедри но
вітньої історії України Запорізького державного університету.

В 1992-1993 рр. був визнаний кращим журналістом Запорі
зької області з питань військово-патріотичного виховання.

В 1993 перейшов на роботу до Запорізької державної теле- 
радіокомпанії, де працював редактором, завідуючим відділом. 
Створив авторську телепрограму "Полігон".

В 1995 р. визнаний переможцем Всеукраїнського конкурсу 
на краще висвітлення військово-патріотичної тематики в засо
бах масової інформації.

В 1996 році за проектом О.П. Кривошия в Запоріжжі було 
встановлено, перший у країнах СНД, пам’ятник військовослуж
бовцям, загиблим у мирний час.

У ці роки зміцнюються його творчі стосунки з такими осо
бистостями як професори Ф.Г. Турченко, С.М. Тимченко, 
A.B. Бойко, Ю.А. Мицик, Г.К. Швидько, М. Богачевська- 
Хом’як, що мало значний вплив на становлення Олександра Пе
тровича як ученого.

В 1996 році він закінчив роботу над кандидатською дисер
тацією "Жінка в суспільному житті України" (друга половина
XVI - перша половина XVII ст ") і в січні 1997 р. успішно її за
хистив. Це була перша в історії незалежної України дисертація 
присвячена вивченню такого складного і самобутнього явища, 
як роль жінки в суспільному житті України другої половини 
XVI-першої половини XVII ст

В 1997-1998 p.p. працює головним редактором Запорізького 
видавництва "Просвіта", засновує газету "Просвіта".

У 2002 р. разом з колегами-науковцями започаткував дос
лідницький проект "Жіноче обличчя історії України".

З 1995 р. бере участь в наукових конференціях та семінарах, 
які відбуваються в Україні і за кордоном.

Олександр Петрович є автором 65 наукових публікацій та 
більше 200 публіцистичних статей у вітчизняних і зарубіжних 
виданнях.

Він автор кількох монографій і навчальних посібників 
"Жінка в суспільному житті України за часів козаччини" (1998), 
"Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу /X
- перша половина XVII ст./" (2001), "Жіночі студії в Україні: 
Жінка в історії та сьогодні" (1999) (у співавторстві), "История 
Украиньї. В вопросах и ответах. 9 класс." (1998) (у співавторст
ві), "Довідник з історії України" (Т.З.) (1999) та інших.

З 1997 р. Олександр Петрович працює в редакції журналу 
"Вісник податкової служби України" (м. Київ) - директором За
порізької філії.
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Та викрешем вогню, та покурим люльки...// Запороз. Січ.
1992.-8 груд.

Про вуса, чуприну, козацьку звитягу...// Запороз. Січ. 1992,- 
2 лют.

1993

Гійом Боплан про українське жіноцтво //Запороз. Січ.
1993.-12 січ.

Козацька Україна: жінка зі зброєю. //Запороз. Січ. 1993.-31 
серпня.

Шинкарка, як тип української жінки. //Запороз. Січ. 1993.-8 
верес.

1995

Жінка в історії Запорозького козацтва //Тези доповідей на 
міжнародній науково-практичній конференції "Жінки України: 
сучасний статус і перспективи",- Одеса, 1995.-С. 45-47.

Д.І. Яворницький про українське жіноцтво //Тези доповідей 
на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 
140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю 
XIII Археологічного з'їзду "Регіональне і загальне в історії". - 
Дніпропетровськ, 1995.-С .114-115.

1996

Роль жінки у формуванні державотворчих традицій на укра
їнських землях в кінці ХУІ-середині XVII ст. //Матеріали між
народної наукової конференції "Відродження української

державності: проблеми історії та культури". - Одеса, 1996,-
Ч. 1,- С .166-167.

Роль образу Богоматері в духовному становленні Запорож
жя //Південна Україна ХУІІІ-ХІХ століття: Записки науково- 
дослід. лабораторії Півден. України ЗДУ.-Запоріжжя, 1996 - 
Вип.І.-С.69-71.

Звичай безшлюбності у запорожців //Тези до науково- 
практичної конференції "Традиційні соціальні цінності запоро
зького козацтва і сучасна молодь". Інформ листок.-Запоріжжя, 
1996.-01 друк. арк.

Жіноча освіта за часів козаччини. //Традиційні соціальні 
цінності Запорозького козацтва і сучасна молодь: Матеріали 
науково-практичної конференції. - Запоріжжя, 1996.-С. 25-35.

Традиції жіночої освіти на українських землях кінець XVI - 
перша половина XVII ст. //Тези доповідей наукових конферен
цій викладачів і студентів університету. -Запоріжжя, 1996. - 
Вип.5.-ч.2.-С.8-9.

Жінка в літературних пам’ятках України-Русі. //Література 
й історія: Матеріали міжнародної наукової конференції 12-14 
грудня 1996 року.-Запоріжжя, 1996.-С. 61-65.

Жінка і українсько-татарські стосунки кінця XVI - середини 
XVII ст. //Міжнародні зв'язки народів Європи: Матеріали нау
кової конференції 1-2 листопада 1996 року.-Запоріжжя.-1996- 
С.87-89.

1997

Богородиця в духовному житті запорозького козацтва 
//Международная научная конференция духовно-светская. "Аще 
возможно, будьте в мире со всеми": Тезисьі докл. и сообщений - 
Запорожье, 1997.-С. 182-183.



Жінка в суспільному житті України (друга половина XVI- 
перша половина XVII століття): Автореф. дис. канд. іст. н ау к - 
Запоріжжя,-1997 -18 с.

Роль образу Богоматері у формуванні релігійного ідеалу 
української жінки //Історія релігій в Україні: Тези повідомл. VII 
Міжнар. круглого столу.-Львів, 1997.-С. 102-104.

Роль жінки в українському мистецтві в середині XVI- 
першій половині XVII ст. //Заселення Півдня України: пробле
ми нац. та культ, розвитку: Наук, доповіді міжнар. наук.-метод. 
конф./21-24 трав. 1997 р./. Херсон.-1997.-С. 156-158.

Традиції запорозького козацтва і українське жіноцтво 
//Нова парадигма: Гуманітар. журн. мол. вчених Запоріз. регіо
ну.-Запоріжжя, 1997.-Вип.5.-С. 18-24.

Про вуса, чуприну і козацьку звитягу //Просвіта.-1997 ли
пень,-С.7.

История Украины: В вопросах и ответах. 9 класс /В соав
торстве-Лях С Р., Терно С.А /. -Запорожье: Просвіта, 1997.-58 с.

Жінка і козацьке право //Запорозьке козацтво в пам'ятках 
історії та культури: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 
/Запоріжжя, 2-4 жовт. 1997 р./-секція III,IV,V.-Запоріжжя, 1997,- 
С. 35-40.

Участь жінок у процесі формування національної свідомос
ті українського народу (ХУІ-перша половина XVII ст.) //Історія 
в школах України.-1997.-№ 4.-С. 10-12.

1998

Жінка в суспільному житті України за часів козаччини: Іст. 
розвідки.-Запоріжжя: Поліграф-Просвіта, 1998.-68 с.
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Євреї і розвиток шинкарської справи на Україні (XVI- 
перша половина XVII ст.) //1-е Запорожские чтения "Еврейское

население Юга Украины" 29-30 мая 1997 г: Докл. и сооб
щения,- Запорожье, 1998.-С. 60-63.

Участь жінок в суспільно-політичному житті українських 
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XVII ст.: Наук, праці іст. фак. Запорізького держ. ун-ту - 
Запоріжжя, 1998,Вип. -IV С.3-12.
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Хортиця //Там же.-С.539.
Хорунжий // Там же.-С.540.
Чайка //Там же.-С.556.
Чарторийська Софія //Там же.-С.560.
Чорний шлях //Там же.-С.587.
Чумацький шлях //Там же.-С.595.
Чурай Марія Гордіївна//Там же.-С.595.



Швачка Микита //Там же.-С.609.
Школа Січова //Там же.-С.628.
Шлях з варягів у греки//Там же.-С.629.
Ясир//Там же -С.682.
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//Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні: Моногра
фія / За загальн. ред. Л.О. Смоляр.-Одеса, 1999.-С .60-73.

2000

Княгиня Раїна Могилянка - патріотка України //Наше жит
тя. -2000. -№ 7-8. (липень-серпень)-С. 1-4.

Участь жінок у меценатській діяльності української шляхти 
//Наше життя.-2000.-№ 6. (червень).-С. 1-4.

Жіноча освіта козацької доби //Наше життя-2000- 
№ 9.(вересень).-С.З-4.

Княгиня Анастасія Гольшанська //Наше життя.-2000.-№ 10. 
(жовтень).-С. 1-3.

Участь жінок у формуванні державотворчих традицій укра
їнського народу за козацької доби (XVI - перша половина 
XVII ст.) //Етнічна історія народів Європи: 36. наук. праць.-К., 
2000.-Вип. 7.-С. 22-26.

2001

Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби 
//Жіночий світ.-2001.-Ч.З.-(липень-вересень)-С.28-29.

Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу 
/Х-перша половина XVII ст./.-Запоріжжя: Поліграф, 2001.-96.с.

2002
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Кривоший О.П. обрав темою свого 
наукового дослідження 

дуже цікавий і важливий елемент 
суспільно-культурного життя 

українського суспільства. 
І це є свідченням певного 
свіжого струменя повітря 

в нашій вітчизняній історіографії, 
якій тривалий час 

належало грунтовно вивчати 
"тяжке соціально-економічне становище" 

і постійну "антифеодальну і
визвольну боротьбу проти...і за..."


