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Світлій пам’яті 

дослідників Придніпровського краю 

Анатолія Васильовича Бойка та 

Світлани Вікторівни Абросимової 

 

 

 

Передмова 
 

Восьме число наукового щорічника «Історія і культура Придніпров’я: 

Невідомі та маловідомі сторінки» є одночасно традиційним і, в деяких 

аспектах, новаторським. Адже, з одного боку, маємо справу із визначеним вже 

колом авторів і з розвитком заявлених раніше напрямків досліджень. 

Щоправда, це не виключає появи на сторінках щорічника нових імен, часто-

густо молодих, і відкриття для наукового загалу абсолютно нових сюжетів. Для 

авторів, які лише пробують свої сили в історичних дослідженнях, редколегія 

відкрила рубрику «Сторінка молодого дослідника» і заохочує їх до творчих 

пошуків. В цьому числі рубрика як ніколи велика. 

З іншого боку, чи не вперше редколегія відступила від практики 

формувати тематичні випуски і запропонувала збірку текстів, які стосуються 

широкого кола проблем, дотичних до регіональної історії. Це адміністративна 

(А.Г. Олененко, Б.О. Галь) і демографічна історія (М.Є Кавун), історія 

місцевого (В.М. Константінова) і станового (І.О. Кочергін) самоуправління, 

історія освіти (В.С. Савчук, П.О. Чорнобай, Н.М. Кушлакова, Л.В. Дояр, 

К.А. Петрова) і літератури (І.В. Мазуренко, Н.Г. Костюк, Н.А. Андрющенко), 

історія повсякдення (Г.В. Утєшева, В.С. Бушин, Н.І. Швайба), історія музейної 

справи (Н.І. Капустіна, В.М. Бекетова, А.П. Копач, І.М. Романюта). Впадає в 

очі, що традиційно багато досліджень із історії освіти. Втім, це і зрозуміло, 

враховуючи, що більшість наших авторів – це представники вишів 

Дніпропетровщини і Запоріжжя. 

І, наостанок, із невимовним сумом маємо сказати про втрати, які поніс 

авторський колектив протягом минулого року. Щорічник відкриває стаття, 

присвячена творчій біографії нашого запорізького колеги Анатолія 

Васильовича Бойка, а у розділі «Некрологи» ми ще раз згадуємо про нього і про 

Світлану Вікторівну Абросимову, людей, на текстах яких будуть навчатися 

основам фаху наступні покоління дослідників краю. 
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