
Підготували: 

учениці 1 курсу професія "Кухар,офіціант" 

Бутенко Владислава  

Шаповал Катерина  

Мироненко Діана  

  

Консультант: 

викладач історії 

Улізько Марина Миколаївна  

«Моє славне місто 

Полтава  

(1970-1980 роки)» 



Полтава – це, по праву, один з 
найвизначніших центрів 
української національної 
культури. Він не потребує 
особливого представлення, і 
не залишить байдужим 
нікого, хто вирушає сюди за 
враженнями. 

 

Моя Полтаво, ти благословенна 

З твоїх джерел натхнення спраглі п’ють, 

Добра й любові сходять мудрі зерна… 

Твоїх дітей у світі впізнають 

                               М. Бойко 



Липень. 1970 рік 

"Дитячий світ" 

фото: О. Сайко 

#стараполтава 

 

Ми захотіли зробити 

 Мандрівку в часі і просторі  
і переміститися 1970-1980 р.р. Адже, часто від батьків чули ,яка ж 

була чудова наша Полтава,коли вони ще були дітьми. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFNoS1gdd-jHWIRlQEk-1q5TreBuV_OCCdqUtN_6S0D-XFdApeuRWoWC0Nz7_1DuMGKxKq1-4_-OdHuiXT0-h2jExPxLFhO6Atri4EIadi_PJ5nSfDZY_S9WryvOnG241kLcemN02J6MGeVELkzKW3&__tn__=*NK-R


СПОГАДИ ІЗ ДИТИНСТВА 

Елена Андросова 

А мы жили в соседнем дворе. В детстве очень любила Детский мир. А 

ещё - запах ковров в магазине через дорогу)) 

Светлана Чирва 

Душа болит..... 

Volodimir Mc'Rush 

А коли будівництво "Дитячого Світу" підходило до кінця, сталася 

пожежа. Вночі у дворі згорів вагончик. Сторож встиг вискочити. Казали, 

від обігрівача загорілось. А через кілька років, коли магазин вже 

працював, загорівся якийсь кабель на даху. Теж пізно ввечері (вже 

темно було). 

Наталия Лаптева 

Магічне місце нашого дитинства. 

Volodimir Mc'Rush 

Як тільки завозили якусь нову іграшку, вся  школа №10  ними гралася.  

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017148612204&comment_id=Y29tbWVudDo0NTQ0NTY1ODg2Mjk0NzdfNDU1MTgzMDQxODkwMTY1&__cft__%5b0%5d=AZXFNoS1gdd-jHWIRlQEk-1q5TreBuV_OCCdqUtN_6S0D-XFdApeuRWoWC0Nz7_1DuMGKxKq1-4_-OdHuiXT0-h2jExPxLFhO6Atri4EIadi_PJ5nSfDZY_S9WryvOnG241kLcemN02J6MGeVELkzKW3&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017148612204&comment_id=Y29tbWVudDo0NTQ0NTY1ODg2Mjk0NzdfNDU1MTgzMDQxODkwMTY1&__cft__%5b0%5d=AZXFNoS1gdd-jHWIRlQEk-1q5TreBuV_OCCdqUtN_6S0D-XFdApeuRWoWC0Nz7_1DuMGKxKq1-4_-OdHuiXT0-h2jExPxLFhO6Atri4EIadi_PJ5nSfDZY_S9WryvOnG241kLcemN02J6MGeVELkzKW3&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017148612204&comment_id=Y29tbWVudDo0NTQ0NTY1ODg2Mjk0NzdfNDU1MTgzMDQxODkwMTY1&__cft__%5b0%5d=AZXFNoS1gdd-jHWIRlQEk-1q5TreBuV_OCCdqUtN_6S0D-XFdApeuRWoWC0Nz7_1DuMGKxKq1-4_-OdHuiXT0-h2jExPxLFhO6Atri4EIadi_PJ5nSfDZY_S9WryvOnG241kLcemN02J6MGeVELkzKW3&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028823830785&comment_id=Y29tbWVudDo0NTQ0NTY1ODg2Mjk0NzdfNDU0NDgyMjU4NjI2OTEw&__cft__%5b0%5d=AZXFNoS1gdd-jHWIRlQEk-1q5TreBuV_OCCdqUtN_6S0D-XFdApeuRWoWC0Nz7_1DuMGKxKq1-4_-OdHuiXT0-h2jExPxLFhO6Atri4EIadi_PJ5nSfDZY_S9WryvOnG241kLcemN02J6MGeVELkzKW3&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voch.voch.777?comment_id=Y29tbWVudDo0NTQ0NTY1ODg2Mjk0NzdfNDU0NTk2NTY4NjE1NDc5&__cft__%5b0%5d=AZXFNoS1gdd-jHWIRlQEk-1q5TreBuV_OCCdqUtN_6S0D-XFdApeuRWoWC0Nz7_1DuMGKxKq1-4_-OdHuiXT0-h2jExPxLFhO6Atri4EIadi_PJ5nSfDZY_S9WryvOnG241kLcemN02J6MGeVELkzKW3&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/natasha.lapteva.351?comment_id=Y29tbWVudDo0NTQ0NTY1ODg2Mjk0NzdfNDU0NjU2NzM4NjA5NDYy&__cft__%5b0%5d=AZXFNoS1gdd-jHWIRlQEk-1q5TreBuV_OCCdqUtN_6S0D-XFdApeuRWoWC0Nz7_1DuMGKxKq1-4_-OdHuiXT0-h2jExPxLFhO6Atri4EIadi_PJ5nSfDZY_S9WryvOnG241kLcemN02J6MGeVELkzKW3&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voch.voch.777?comment_id=Y29tbWVudDo0NTQ0NTY1ODg2Mjk0NzdfNDU0NTc4NDM4NjE3Mjky&__cft__%5b0%5d=AZXFNoS1gdd-jHWIRlQEk-1q5TreBuV_OCCdqUtN_6S0D-XFdApeuRWoWC0Nz7_1DuMGKxKq1-4_-OdHuiXT0-h2jExPxLFhO6Atri4EIadi_PJ5nSfDZY_S9WryvOnG241kLcemN02J6MGeVELkzKW3&__tn__=R%5d-R


12 липня 1974 року. 

Вулиця Небесної Сотні 

(тогочасна Леніна). 

Місто святкує 800-річчя.  

фото: Полтавський 

обласний архів  

 



12 липня 1974 року. 

Стадіон "Колос". 

Полтава святкує 

800-річчя.  

 



 

 

Червень 1970 року. 

Фото: Б.Міндель. 

Полтава Південна 

#стараполтава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київський вокзал 

1973р. 

#стараполтава 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcyhxJC0C_89PLR7cM7RN_XLb_38Dw_3-v14p-dQ2FFo67TX4eIvtc7rw-GED1-Pi8oyKTcfE5R6k1Qnx_unJRKwi3wPDyyNFwSwJ9Q6IWQct1oHDRSdp2Rf7nHOjPMGgXOcMtb6uYkb8-KurKcoX_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcyhxJC0C_89PLR7cM7RN_XLb_38Dw_3-v14p-dQ2FFo67TX4eIvtc7rw-GED1-Pi8oyKTcfE5R6k1Qnx_unJRKwi3wPDyyNFwSwJ9Q6IWQct1oHDRSdp2Rf7nHOjPMGgXOcMtb6uYkb8-KurKcoX_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHH7RUMOP9tbWONRdKjfuQh8xCd6Un1YiUGDnhSYZue3Aar5DnvvwBY7zjkY7rFzlu1QWxoQUa_0Skl3NAEV2pd0jv_sByf3RcE0uYgJRDNfpzfj_im1fz_c6OvE_EUDxHn0i-ykIvP4LP0Wn2l3oM&__tn__=*NK-R


 

 

Одна із 

Найдовших 

вулиць нашого 

міста 

Вулиця Фрунзе 

(Європейська) 

Фото 

І.Кропивницького 

із набора 

листівок 

"Полтава" за 

1974 рік. 

 



Будинок побуту 

"Сніжинка". 

70-ті роки 

фото: Павло Штефан 

 

 

 



Спорткомплекс 

"Спартак" 

1974 рік 

#стараполтава  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVo4VycNTm2BamnJ6TebagvVCdMpAyQWGHm1U_icGlBX3TDlRdGdRXITGZJyr3-gI5OMLXmXusF4wUEErKr2MNAzBcGnugcLclvM97_VU_99foaJH_XgI5snaOFaHO0iKE62Z1b9Ckp52-9HKolhK-O&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVo4VycNTm2BamnJ6TebagvVCdMpAyQWGHm1U_icGlBX3TDlRdGdRXITGZJyr3-gI5OMLXmXusF4wUEErKr2MNAzBcGnugcLclvM97_VU_99foaJH_XgI5snaOFaHO0iKE62Z1b9Ckp52-9HKolhK-O&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVo4VycNTm2BamnJ6TebagvVCdMpAyQWGHm1U_icGlBX3TDlRdGdRXITGZJyr3-gI5OMLXmXusF4wUEErKr2MNAzBcGnugcLclvM97_VU_99foaJH_XgI5snaOFaHO0iKE62Z1b9Ckp52-9HKolhK-O&__tn__=*NK-R


Театральна 

площа. 

Новорічна 

ялинка.  

1971 рік.  

 



#стараполтава 

Школа №6  

Збір 

металобрухту 

1973р. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWT8wxWoAZ1OfvTwetvvEQG4esTlPBAjUDckwecJUQ8vVOuZJIaOH2yZyxynFxdZn1-iq1vGm6fsoVALPjSai1fGJSWjT4ck-NXBndtj1M7EWNrRyb6LzynQEXhdReskocBM1Lh98Lwcy7Oe01QzgEP&__tn__=*NK-R


Ресторан 

"Театральний" 

1975 рік. 

 



Початок 80-х.  

Фото: Наталія 

Пашова 

#стараполтава 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWlXluSiouD2vaChLToXiQ3qr3p5DERWnmhUsbK5KC6lTl40-bJC9jtXtfbU2x4HEAsPqYOGQC59jwZInvk35Hkiigx7DtcNokiB3bCWrjxA_ieDakbL4RufD7D3bEWKRH8JkSNOtrK-5Ir9ImJaoX-&__tn__=*NK-R


#стараполтава 

Олімпійський 

вогонь – 

1980р. в 

Полтаві.  

Архівні фото 

Олексія 

Бортника 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQly8HsD4xKbzdjgghq5WYiGvl0HYKzTJ4j2ijjtMQLFmot8NjeCxq4zluWhuFG7VKsvfinZl7a4-35YWKSNSP_TVoyfLMdAuRNndUmi6YadJk-RzUbzkhKvVw13RN9k3x7i1uG31xK-57r1LlBzcU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQly8HsD4xKbzdjgghq5WYiGvl0HYKzTJ4j2ijjtMQLFmot8NjeCxq4zluWhuFG7VKsvfinZl7a4-35YWKSNSP_TVoyfLMdAuRNndUmi6YadJk-RzUbzkhKvVw13RN9k3x7i1uG31xK-57r1LlBzcU&__tn__=*NK-R


Полтава, залізнична аварія 

біля 

Хрестовоздвиженського 

монастиря, початок 

1980-х років, 

 фото Андрія Васюти 

зроблені з вул. 

Ломоносова, плівка 

ORWO CHROM, 

сканування із слайдів, 

автор публікації Демьян 

Остроушко 

 



Народно-

госодарський 

комплекс   

1970-1980-х pp. 
 

 

Ремонтно-механічний цех  

Полтавського тепловозоремонтного 

заводу. 

  

 

 

http://history-poltava.org.ua/wp-content/uploads/2013/12/69-Prom-TRZ.jpg


Один із цехів Полтавського 

заводу штучних алмазів та 

алмазного інструменту. 

 

 

 

http://history-poltava.org.ua/wp-content/uploads/2013/12/69-Prom-Almaz.jpg


Реактор виробництва 

полтавського заводу 

«Хіммаш», удостоєний 

почесного диплому на 

Міжнародній виставці 

«Хімія-70» 

 

http://history-poltava.org.ua/wp-content/uploads/2013/12/69-Prom-Ximmash.jpg


Виробничі потужності 

Полтавського заводу 

газорозрядних ламп 

  

 

 

http://history-poltava.org.ua/wp-content/uploads/2013/12/69-Prom-GRL.jpg


У цеху Полтавського 

птахокомбінату 

 

  

 

 

http://history-poltava.org.ua/wp-content/uploads/2013/12/69-APK-PtaxoKombinat.jpg


Складання 

газової турбіни 

потужністю 25 

тис. кВт на 

Полтавському 

турбомеханічном

у завод 

http://history-poltava.org.ua/wp-content/uploads/2013/12/69-Prom-Turbomex.jpg


Полтава, залізнична аварія біля 

Хрестовоздвиженського 

монастиря, початок 1980-х 

років, фото Андрія Васюти 

зроблені з вул. Ломоносова, 

плівка ORWO CHROM, 

сканування із слайдів, автор 

публікації Демьян 

Остроушко 

 



 

Ми проживаємо в 

мірорайоні 

“АЛМАЗНИЙ”,тому нас 

зацікавила інформація 

Коли з’явився наш 

мікрорайон??? 

Чому так названий??? 

Як виглядав???  



 

 

 

ІСТОРІЯ ПОЯВИ МІКРОРАЙОНА  

“АЛМАЗНИЙ” 
Мікрорайон збудований на території Новоселівки, колишнього 

передмістя Полтави. 

1964-го року на південно-західній околиці Полтави почали 

будувати «Полтавський завод штучних алмазів та алмазного 

інструменту». 22 січня 1966 року цей найбільший в СРСР завод з 

виготовлення штучних алмазів розпочав роботу. Вже у березні 

завод видав перші штучні алмази й інструменти на їх основі. Того 

ж 1966 року було розпочате широкомасштабне будівництво 

житлового масиву, який отримав назву «Алмазний». 

До кінця 1970-х років будівництво житлового масиву завершили. 

Через відсутність якісної стінової цегли, великорозмірних стінових 

блоків і панелей мікрорайон забудували переважно 

п'ятиповерховими будинками, що не відповідало первинним 

задумам забудовників, які планували забудову масиву будівлями 

змішаної поверховості. І лише з розвитком в місті 

крупнопанельного домобудування по периметру «Алмазного» 

збудували дев'яти- та чотирнадцятиповерхові будинки. 

У 1980-х роках будівництво на незабудованих територіях південно-

західної околиці Полтави продовжили, у тому числі в мікрорайоні 

«Алмазний». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://pdt.tools/uk/o-predprijatii/
https://pdt.tools/uk/o-predprijatii/
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980-%D1%82%D1%96


Мікрорайон "Алмазний". 80-ті роки 

#стараполтава 

1988 рік. Новий мікрорайон "Алмазний". Почав розбудовуватись наприкінці 1966 

року навколо заводу штучних алмазів та алмазного інструменту. Будувався близько 

20 років.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWG8jA32s2uJftxz_OCVIU5dOHOBkWR7FN0mfhGtTBMSc9Yui4VKYsxz03CzS4nXufMNi9VAVC4jmv_tN4amuHtvdSeNwQIG-NHcn_S5jO6yEq9FQ-F-1AVnbLG2-t5A7pKzjfae0kvFaBj0NtfEGf5&__tn__=*NK-R


«Полтавський 

завод штучних 

алмазів та 

алмазного 

інструменту».  

Це найбільший 

в СРСР завод з 

виготовлення 

штучних алмазів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://pdt.tools/uk/o-predprijatii/
https://pdt.tools/uk/o-predprijatii/
https://pdt.tools/uk/o-predprijatii/


Початок 

будівництва 

кінотеатру 

Алмаз. 

Праворуч 

літній 

кіномайданчик 

1988 р. 

#стараполтава 

Фото: Вікторія 

Кацай. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZO5TqNnW2nBAntxvY910NzllcSVbf_zplfN-5kuzGc2E7JDZv8VydgWcIw9DIpt0m5zlzRBhaJyWNitKj6XzqqvDHxZ_yQgvaw4oMeG-yNQQV5o02wMFvrDGD7ecwQ5S-8Vgo2AbTcT9xpDb8cWoz&__tn__=*NK-R


Розпочинаючи роботу над проєктом ,ми спочатку визначилися з його метою та 

змістом . Теоретична підготовка дала можливість систематизувати матеріал. 

Робота над проєктом викликала зацікавленість. Мандрівка в часі і просторі 

вдалася. Проєкт презентували нашим оногрупникам. В подальшому цією 

інформацією будемо ділитися і в інших групах. Переконалися ,що Історія – 

скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, 

застереження для майбутнього. Полтава – неймовірно затишне місто з багатим 

культурно-історичним минулим. На Полтавщині часто відбувалися події, що 

грали важливу роль в долі України і Європи в цілому. 

 

    Висновки і Результати 



Дякуємо за 

Увагу! 


