
ДАЙДЖЕСТ ЕКСКУРСОВОДІВ МІСТА КРИВОГО РОГУ 
 

Казаков Володимир Леонідович, 1970 року 
народження. Випускник географічного факультету 
Криворізького педагогічного інституту 1993 року. За 
спеціальністю - вчитель географії та біології. Навчався в 
аспірантурі Сімферопольського державного університету. 
Кандидат географічних наук, доцент. З 2003 року 
завідуючий кафедрою фізичної географії, краєзнавства та 
туризму Криворізького національного університету. В 
екскурсійній справі з 1991 року. Екскурсійну діяльність 
розпочав в карстових печерах Кримських гір – Мармуровій 
і Тигровий Хід, по горі Чатирдаг. Дослідник індустріальної 
спадщини, природи та історії Криворіжжя. Автор понад 
150 наукових публікацій. Організатор і керівник курсів 
екскурсоводів при Криворізькому педагогічному інституті. 

Розробник багатьох екскурсійних маршрутів, таких як «Кривий Ріг – місто 
руди і металу», «Індустріальна перлина України», «Північне сяйво Кривого Рогу», 
«Гостинний Центральний гірничозбагачувальний комбінат», «До кар’єру 
Південного ГЗК», «Крізь призму залізничних колій», «Кривий Ріг – шахтарський», 
«У темряву підземель Стародобровольського рудника» та ін. 

Наразі розробляються наступні екскурсійні маршрути: «До Актовського 
каньйону», «У гості до Воронцових та Фальц-Фейнів», «Урановий Кривбас», 
«Хвилями Кресівського водосховища», «Стежками Петрівського району 
Кіровоградщини», «До цілинного степу Кобильної балки», «У гості до рудника 
О.М. Поля», «Кривий Ріг – кримінальний», «Кривий Ріг – мистецький», Кривий Ріг 
– архітектурний» та ін. 

 
 
 
 

Козлов Гліб Юрійович, 1986 року народження. 
Випускник 2013 року Дніпропетровського національного 
університету ім. Олеся Гончара. За спеціальністю - 
філолог (англійська мова та література). Працював 
вчителем англійської мови. В даний час - приватний 
підприємець. В екскурсійній діяльності з 2014 року.  
Самостійно були розроблені і впроваджені наступні 
екскурсійні маршрути: «В долині різнокольорових 
пагорбів», «На краю криворізької безодні», «Прогулянка 
по Марсу», «Скіфська галявина», «По стежкам Богдана 
Хмельницького», «Подарок из Космоса», «Екскурсія на 
кар’єр Південного ГЗК». Триває розробка ще кількох 
екскурсійних маршрутів по Криворіжжю. 

  



Стецун Станіслав Володимирович, 1962 
року народження. Закінчив Криворізький 
державний педагогічний інститут (1986 р.). За 
фахом – вчитель біології та хімії. Довгий час 
працював на посаді директора Жовтневого 
центру туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді «Фортуна». Наразі працює там 
же інструктором з туризму. Стаж діяльності за 
фахом екскурсійного супроводу 14 років. 

Проводив низку типових екскурсій: 
«Легенди парку «Софіївка», «Перлина степу» 
(Асканія-Нова), «До Нікітського ботанічного 
саду», «Печерні міста Криму», «Великий 
каньйон Криму», Севастополь - місто герой», 
«До майстрів Петриківського розпису», 
«Легенди Львову», «Замками Львівщини», 
«Підземелля Львову», «Стародавній Львів», 
«Камяниця на Смотричі», «Стародавній Київ», 
«У Пирогово», «Чернігів історичний», 

«Страусленд», «Парк «Веселі Боковеньки», «Дорога на Січ (Хортиця)», «До 
Миколаївського зоопарку», «Чигирин – столиця Української козацької держави». 
Особистим здобутком є розроблені і впроваджені такі екскурсійні маршрути, як 
«По Демерджі», «По Чатирдагу», «Перлини Південного Криму», «Київ – столиця 
нашої держави», «Місцями козацьких Січей», «Кривий Ріг – моє місто», «Кривий 
Ріг – воїн», «Кривий Ріг – індустріальний», «Крила Кривбасу», «Скарби Дубової 
Балки», «Космічні ворота України». На стадії розробки екскурсія – «Кривий Ріг – 
місто козацьке». 

Дворчук Едуард Володимирович, 1987 року 
народження. Закінчив географічний факультет 
Криворізького державного педагогічного інституту у 
2012 році. За спеціальністю - вчитель географії та основ 
економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи. 
Наразі навчається в аспірантурі при кафедрі географії 
Вінницькому педагогічному університеті. Досліджує 
антропогенну спадщину, природу та історію 
Криворіжжя. Екскурсовод з 2013 року.  
Один із співавторів маршруту оглядової екскурсії по 
місту Кривому Рогу – «Кривий Ріг – місто руди і 
металу». Розроблена і впроваджена у життя низка 
велосипедних екскурсійних маршрутів: «Криворізький 
клондайк», «У полоні залізного каменя», «Осколки 
колишньої розкоші», «Гіганти Глеюватського степу». В 
стадії розробки ще кілька велоіндустріальних 

екскурсійних маршрутів. 

  



Килимчук Антон Юрійович, 1987 року 
народження. Закінчив у 2010 році географічний факультет 
Криворізького педагогічного університету. Магістр 
географії. За спеціальністю – викладач географії, 
організатор краєзнавчо-туристичної роботи. У 2013 році 
закінчив аспірантуру при кафедрі географії Вінницького 
педагогічного університету. Досліджує антропогенну 
спадщину, природу та історію Криворіжжя. Наразі 
працює завідуючим спортивно-туристичного відділу 
Тернівського центру туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді «Меридіан». Має стаж діяльності за 
фахом екскурсійного супроводу – 4 роки. 

Проводив типові екскурсії долиною ріки Канака, с. 
Рибаче – с. Малоріченське (Південний Берег Криму), 

оглядові екскурсії містом Кривим Рогом. Є розробником багатьох екскурсійних 
маршрутів по місту Кривому Рогу та його околицях: «Надра Кривбасу в 
господарстві і ландшафті», «Музей гірничорудної справи під відкритим небом», 
«Рукотворні водойми Кривбасу», «Куточок Криму в Кривбасі»; «р. Боковенька: від 
пана Христофора до Білих Кошар»; «В гості до Павла Глазового», «Незайманими 
степами балки Зеленої», «Каньони Трикратського гранітного масиву», «Грандіозні 
витвори води і каменю: Мигіївський каньон», «На межі Придніпров’я з 
Причорномор’ям: «Токівський каньон» (пішохідні та автобусно-пішохідні); 
«Приінгульщина в пам’ятках природи та культури», «Боковенькою до 
Давидівського парку» (велосипедна); «Підводний світ кар’єрів» (дайвінг-тур).  

У розробці знаходяться маршрути екскурсій «Кристали і гранати Кривбасу» 
(гео-тур), «Провальні зони Кривбасу» (пішохідна, з елементами екстриму), 
«Криворізький «лиман» (велосипедна) та ін. 
 

Найденко Іван Володимирович, 1956 року 
народження. За спеціальністю - журналіст, засновник і 
керівник туристичної агенції «Криворізький меридіан». 
Стаж діяльності за фахом екскурсійного супроводу 14 
років. Самостійно були розроблені і впроваджені у життя 
екскурсійні маршрути: «Чигиринщина – земля героїв», 
«Дніпропетровськ вчора і завтра», «Легендарна 
Хортиця», «Степові Карпати», «Придніпровські гори», 
«На просторах Таврії», «Таємниці землі криворізької», 
«Славетні імена», «Степове диво», «Єлисаветград 
культурно-духовний», «Криворіжжя – край козацький», 
«Підземні скарби Кривбасу», «Неповторний 
Приінгульський степ», «Чаруюча Полтава», «Зелене 

Криворіжжя». Ведуться розробки ще кількох екскурсійних маршрутів – «Гранітно-
степове Побужжя», «Міфи і реалії Жовтої Річки», «Загадкове Поділля».  
 

  



Маханько Ірина Вадимівна, 1984 року народження. 
Закінчила у 2006 році географічний факультет 
Криворізького педагогічного університету. Магістр 
географії. За спеціальністю – викладач географії та вчитель 
основ економіки, організатор краєзнавчо-туристичної 
роботи. Наразі працює вчителем географії в криворізькій 
загальноосвітній школі №44. Проводить екскурсії з 2006 
року. Стаж діяльності за фахом екскурсійного супроводу – 8 
років. 

Власні напрацювання екскурсійних маршрутів 
призначені для школярів: Пізнавально-тематичні екскурсії: 
«ПАТ «Кривбасзалізрудком» - перлина промислового 
Кривбасу», «Криворізький меридіан», «Індустріальний 

центр – осередок туризму», «Краса і біль Криворіжжя», «Проблеми урбанізованих 
зон Жовтневого району», «Пуста комора», профорієнтаційні екскурсії «Кривий Ріг 
– перехрестя шляхів», «Кривий Ріг – освітній центр»; екскурсії нетрадиційної 
форми проведення: геологічний квест «Червоно-злота лихоманка», екскурсія – 
відкриття «Знайомі незнайомці», екскурсія – дослідження «Невідоме про відоме». 
В стадії розробки такі екскурсійні маршрути для дітей як «Соціальна 
інфраструктура Жовтневого району», «Шахтарська доля». 

 
Дубов Денис Альбертович, 1983 року 

народження. Випускник металургійного інституту 
Криворізького національного університету 2014 року. 
За спеціальністю - інженер автоматизованого 
управління технологічними процесами. На сьогодні 
працює на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». В 
екскурсійній справі з 2014 року. Екскурсійну 
діяльність розпочав у Кривому Розі.  
 Розробник кількох велосипедних індустріальних 
екскурсійних маршрутів, таких як «Марсіанські 
пейзажі», «Криворізька зона відчуження», «Таємниці 
підземелля та залізного моря». Брав участь у 
організації велоекскурсій «Криворізький клондайк», 
«В полоні залізного каменя», «Гіганти Глеюватського 

степу». У майбутньому планує розробити наступні велосипедні екскурсії: «Гірнича 
промисловість», «Степові контрасти» та ін. 

Коньков Кирило, 1983 року 
народження. Навчався у Криворізькому 
технічному університеті. Інженер-геолог. На 
сьогодні - приватний підприємець. Займається 
геологічним туризмом, є розробником 
геологічного екскурсійного маршруту 
«Українська столиця каменярів», а також 
екскурсії «Місто червоних псів». Екскурсії 
проводить останніх 5 років. 


