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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 19831984 p.p. роботи молодого науковця, підготовлені під керівниц
твом кандидата історичних наук доцента Запорізького педінс
титуту В.М. М ороко, 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 . М ихайлютою 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 нестатутними 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 телерадіокомпанії, де працював редактором, завідую чим 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. БогачевськаХом’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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XVII ст.) //Наукові праці: Наук.-метод. журнал / Миколаїв,
держ. гуманітар. ун-т. ім Петра Могили комплексу "КиєвоМогилянська академія."- Миколаїв, 2002. Вип. 2(3). Сер. Пед.
Науки.-С.54-60

Традиції жіночої освіти на українських землях кінець XVI перша половина XVII ст. //Тези доповідей наукових конферен
цій викладачів і студентів університету.-Запоріжжя, 1996 -
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1993
Шинкарка як тип української жінки // Регіональна наукова
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1995
Жінка в історії Запорозького козацтва //Тези доповідей на
міжнародній науково-практичній конференції "Жінки України:
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XIII Археологічного з'їзду "Регіональне і загальне в істо
рії".-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
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1998
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население Ю га Украины" 29-30 мая 1997 г.: Докл. и сообщ. Запорожье, 1998.-С. 60-63.
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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.
2002
До питання про роль релігійного чинника в процесі станов
лення образу жінки в історії України. (X - перша половина
XVII ст.) //Наукові праці: Наук.-метод, журнал / Миколаїв держ.
гуманітар. ун-т ім. Петра М огили комплексу "КиєвоМ огилянська академія."- Миколаїв, 2002. Вип. 2(3). Сер. Пед.
Науки.-С. 54-60

РЕЦЕНЗІЇ НА КНИГИ О.П. КРИВОШИЯ
Бушин М. Жіноче обличчя історії України в книжці
О.П. Кривошия "Материзна: Жінка в правовій культурі україн
ського народу"// Нова доба (м. Черкаси).-2002.-С.8.
Кліковка Г. Вустами жінки промовляє Україна// Запоріз.
правда.-2002.-7 лют.-С.ІЗ.
Лабур О. Жіночий чинник в історії України// Сіверян, літопис.-2002.-№2.-С. 133-135.
Лабур О., Кривоший О.П. Материзна: Жінка в правовій
культурі українського народу// Жіночий світ.-2002.-№1.-С. 10-11
О жінки!: В історії України// Запороз. Січ.-2002.-26 берез.С.8.
Чуприна А. "Если кто убъет женщину, то судить так же, как
и за мужчину..."// Мит.-2002.-21-27 марта.-С.17.
Ю рик П. Книга про мудрість козацьку.// Запороз. Січ,-1999.
24 квіт. С .7

БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ О.П. КРИВОШИЯ ПОДАНА
В ПУБЛІКАЦІЯХ:
Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: М оно
граф ія/За загальн. ред. Л.О.Смоляр./-Одеса: Астропринт, 1999 С.307-308.
Лабур О.В. Жіночий фактор в системі суспільних відносин
в Україні (ХУІ-ХУІІІ ст.): Автореф. дис. канд. іст. наук.-Одеса,
1999.-С.9-10.
Ш аповалов Георгій Іванович: (Бібліографічний список).Запоріжжя, 2000.-С. 13, 19.
Кривоший О.П. Материзна: Жінка в правовій культурі
українського народу /Х-перша половина XVII ст./.-Запоріжжя:
Поліграф, 2 001.-С.92-94.

Шевченко Н.В. Тендер у дзеркалі історії та перспективи
розвитку тендерних студій в Україні // Укр. іст. журнал.-2001.
№1.-С. 28.
Маланчук-Рибак. О. Жінка в історії: Навчальна хрестоматія
для студентів історичних та гуманітарних університетів.-Львів,
2002.-С. 308.

БІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ ПРО О.П. КРИВОШИЯ
ПОДАНІ У ВИДАННЯХ:

KRIVOSHEY OLEXANDER PETROVICH, CANDIDATE
OF SCIENCE (APPROX-MASTER)
Education: Zaporizhzhya State University (1985)
Scientific Degree: Candidate o f Science "The Women in the
Public life of Ukraine" (The second part o f the
XVI, the first part o f the XVII centuries).
Public Activity:

Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: М оно
графія / За загальн. ред. Л.О.Смоляр.-Одеса: Астропринт, 1999С.438.
Наукові праці: Наук.-метод, журнал / М иколаїв держ. гуманітар. ун-т ім. Петра М огили комплексу "Києво-Могилянська
академія."- Миколаїв, 2002. Вип. 2(3). Сер. Пед. Науки.-С.54

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ:
Александр Кривошей - лучший тележурналист// В ер ж е1995.-№ 50. (декабрь)
Науменко І. Якою ти була Українко?// Запоріз. правда. 1997.-6 берез.
Горська. Г. Пані полковнице моя синьоока.// Запорізька
Січ.-1997-16 квіт.-С.7

Publications:
a) books - :

One of the founders o f Zaporizhzhya's
Regional Cometee o f Soldier's Mothers
(1990) and All Ukrainian Organization o f
Soldier's Mothers(1991). The Participant of
All Ukrainian scientific Conferences on the
problems o f West and Easteuropean Middle
Ages, Ukrainian History and the problems o f
Feminine Movements in Ukraine.
"Women in the public Life o f Ukraine in
Cossacks' eriod" (1998)
"Mathority, W omen in lawful culture o f the
Ukrainian Folk (the first part o f the XVII
century)" (2000)

b) collective monography "Feminine Studys in Ukraine: Women
in history and nowdays" (1999)
c) Reference Books:
- The Ukrainian history (1999)
- The History o f Ukraine: questions and answers (1998)
Themes and Topics o f the most prominent publications:
-

Запорізька обласна
бібліотека
їм. О* M. Горького
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1. The Role o f the Blessed Virgin Image in spiritual formation o f
masculine military formation in the M iddle Ages in Zaporizhzhya
(1996).
2. Traditions o f the Feminine Education in Ukrainian Lands in
XVI-XVII centuries (1996).
3. The Role o f the Blessed Virgin Image in Religious ideal
formation o f Ukrainian Women (1997).
4. Women's participation in the formation o f national mentality o f
Ukrainian Folk XVI-XVII centuries (1998).
5. Women's participation in public-political life o f Ukraine in
Cossacks' period (1998).
6. Women and Ukrainian Orthodox Church in XVI,- first o f XVII
century (1998).
7.The participation o f women in the formation o f state-building
traditions o f Ukrainian folk in Cossacks' period (2000).
8. Women's Role in Art Supporting Activity o f Ukrainian
Nobility All these works were published in Ukraine, Russia and
the United States o f America.
In Scientific Research "Women in public life o f Ukraine in
Cossacks’ times the author on the basis o f unknown archives'
sourses, overlooks the appreciations and worked out unprejudiced
view on the place and role of women in the history o f Ukraine.
The author is ready for cooperation in the sphere o f scientific
researches:
a) Women's position in the Middle Ages and i Post-Communism
Transitional Period;
b) gender's relations in Eastern Europe and Ukraine.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ.
Рік видання
Богородиця в духовному житті запорозького
козацтва.
Гійом Боплан про українське жіноцтво.
Г опак.
До питання про роль релігійного чинника в
процесі становлення образу жінки в історії
України. (X - перш а половина XVII ст.)
Думи.
Євреї і розвиток шинкарської справи на Україні
(ХУІ-перша половина XVII ст ).
Д.І. Яворницький про українське жіноцтво.
Жінка в історії Запорозького козацтва
Жіноча освіта за часів козаччини.
Жінка в літературних пам'ятках України-Русі.
Жінка і українсько-татарські стосунки кінця
XVI- середини XVII ст.
Жінка в суспільному житті України /друга по
ловина ХУІ-перша половина XVII століття.
Жінка і козацьке право.
Жінка в суспільному житті України за часів ко
заччини.
Жінки і українське православ'я XVI - першої
половини XVII ст.
Звичай безшлюбності у запорожців.
История Украиньї. В вопросах и ответах.
9 класс.
Козацька Україна: жінка зі зброєю.
Княгиня Раїна Могилянка - патріотка України.
Материзна. Ж інка в правовій культурі українсь
кого народу /Х -перш а половина XVII ст.
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2002
1998
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1995
1996
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1996
1997
1993
2000
2001

Маруся Боруславка.
Про вуса, чуприну, козацьку звитягу...
Про вуса, чуприну і козацьку звитягу.
Роль жінки у формуванні державотворчих тра
дицій на українських землях в кінці XVIсередині XVII ст.
Роль образу Богоматері в духовному становлен
ні Запорожжя.
Роль образу Богоматері у формуванні релігійно
го ідеалу української жінки.
Роль жінки в українському мистецтві в середині
XVI-першій половині XVII ст
Роль жінок у суспільному житті України за ко
зацької доби.
Роль жінок у суспільному житті України за ко
зацької доби.
Сердюцькі полки.
Сестринський Союз Св. Ольги.
Смотрицький Герасим Данилович.
Смотрицький Мелетій.
Соляний Шлях.
Спас.
Струг.
Стяг.
Суботів.
Та викрешем вогню, та покурим люльки...
Традиції жіночої освіти на українських землях
кінець XVI - перша половина XVII ст.
Традиції запорозького козацтва і українське жі
ноцтво.
Табір.
Товариш.
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1999
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1999

Участь жінок в суспільно-політичному житті
українських земель за часів козаччини.
Участь жінок у процесі формування національ
ної свідомості українського народу (ХУІ-перша
половина XVII ст.)
Участь жінок у меценатській діяльності україн
ської шляхти.
Участь жінок у формуванні державотворчих
традицій українського народу за козацької доби
(XVI - перша пол. XVII ст ).
Федерація українських жіночих організацій.
Фігура.
Характерник.
Хортиця.
Хорунжий.
Чайка.
Чарторийська Софія
Чорний шлях.
Чумацький шлях.
Чурай М арія Гордіївна.
Ш вачка Микита.
Ш инкарка, як тип української жінки.
Ш кола Січова.
Шлях з варягів у греки
Ясир.
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2000
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2002
1999
1993
1999
1999
1999

Ж інка в суспільному житті України за
часів козаччини: Історичні розвідки Запоріжжя: "Поліграф"-"Просвіта", 1998.
- 68 с.: іл.
ISBN 996-7362-01-9
У книзі на основі широкого кола
джерел висвітлюється правовий статус
української жінки за часів козаччини.
Відтворюється історична картина її
суспільного становища. Переглядаються
старі оцінки і розробляється неупереджений погляд на місце та
роль жінки в історії України.
О. Krivoshey "A woman In the Social Context of Ukraine
History At the Time o f Cossacks" Zaporizhzhya,
"Poligraph" -"Prosvita", 1998.

The book: " A woman In the Social Context o f Ukraine His
tory At the Time of Cossacks" describes the status o f a woman in
Ukrainian society. The author uses wide range o f historical sources
and proposes alternative and unbiased view on the women place and
role in the history of Ukraine.
This book can be very useful for students, university profes
sors, and for those who are interested in the history o f feminizm in
Ukraine.

О П. Кривоший

ЛиТЄРІІЗНА
Ж .ь к п в п р .ш о ш и к у л ь т у р і
у к р а їн с ь к о г о н а р о д у

М атеризна. Жінка в правовій культурі
українського народу /X - перша
половина XVII ст./ - Запоріжжя:
"Поліграф", 2 0 0 1 .-9 2 с.

ISBN 966-7836-41-Х
У книзі на основі широкого кола джерел
зроблено спробу висвітлити правове
становище української жінки від княжої
доби до середини XVII ст. На
конкретному фактичному матеріалі, із
залученням досягнень зарубіжних істориків, автор в загаль
ноєвропейському контексті розглядає правові аспекти
суспільного і родинного життя української жінки, звичаї і тра
диції українського козацтва пов'язані з жіноцтвом.
У праці переглядаються старі оцінки і розробляється но
вий, неупереджений погляд на місце і роль жінки в історії Ук
раїни.
О. Krivoshey. "Matronity. The Role of the W oman in the
Lawful Culture of Ukrainian F olk X-XVII centuries".
Zaporizhzhya, "Poligraph", 2001.
This book makes an attempt to show the lawful position of the
Ukrainian women from the great prince epoche up to the middle of
the XVII century. It is written on the basis of great umber o f histori
cal sourses. The author trys to analyse in the all-European context
the lawful aspects o f public & family life of the Ukrainian women,
ways, habits and traditions o f the cossacks relating with the faminine.
The work overlooks the previous evaluations and put forward
a new, quite unprejudiced point o f view on the women's role in
Ukrainian History. This publication is adressed to the scientists,
teachers o f secondary and higher educational establishments and to
all those who are interested in historical past of the Ukrainian Folk.
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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..."

