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учасники конференції: А.Адруг – про живопис Чернігова другої 
половини XVІІ – початку XVІІІ ст.; А. Бовгиря – про козацьке 
історіописання в рукописній традиції XVІІІ ст.; С.Павленко – про 
пошуки автентичного портрета І.Мазепи. Перший заступник Голови 
Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, 
професор В.Кривошея подарував свої наукові видання Чернігівському 
обласному історичному музею ім. В. Тарновського. 15 квітня 
конференція продовжила свою роботу у Ніжинському державному 
університеті імені М.Гоголя.  

На пленарному засіданні виступив ініціатор проведення та 
незмінний учасник “Костомарівських читань” завідувач відділу 
Інституту української археографії та джерелознавства НАН України 
Юрій Пінчук. Він відзначив, що “Костомарівські читання” мають давні 
традиції, вони відомі вже по всій Україні. Протягом проведення 
конференцій в них брали участь близько 300 науковців з різних 
інституцій України, Білорусії, Росії та ін. У рамках читань учасники 
відвідали також міста Батурин, Прилуки, Седнів та Ніжин. Особливістю 
“Костомарівських читань” стало місце проведення – Чернігівський 
обласний історичний музей ім. В. Тарновського, а також душевне без 
офіціозу спілкування учасників, можливість обмінятися своїми новими 
науковими розробками, проектами, знахідками й ідеями в 
дослідженнях історії України доби козаччини. За час проведення 
читань була досягнена мета їх започаткування – повернення із забуття 
радянських часів імені та наукової спадщини видатного українського 
історика М. Костомарова, життя якого було тісно пов'язане з 
Чернігівщиною. Згодом проблематика розширилась як в 
хронологічному, так і змістовному аспектах. Така тенденція 
продовжується і це дає надію на відзначення “Костомарівськими 
читаннями” ще не одного ювілею. 

Від редакції “Чорноморської минувшини” вітаємо організаторів та 
учасників “Костомарівських читань” з 10-річним ювілеєм! 

 
“Костомарівським читанням” –10 років: здобутки та перспективи. 

 
To the 10th anniversary of Readings from Kostomarov: the achievements and 

perspectives.  
 
УДК 94 С477.7) «Бойко» 
 

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ ВИДАТНОМУ ІСТОРИКУ 
ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ АНАТОЛІЮ БОЙКО 

 
20 травня 2011 р. в Запоріжжі відбулось відкриття меморіальної дошки, 

присвяченої пам’яті видатного історика Південної України, д.і.н., професора 
Анатолія Васильовича Бойка, який пішов з життя 27 грудня 2010 р. (Див. 
фото с.101.) 

Анатолій  Бойко автор 7 монографій, понад 150 статей з історії Південної 
України. Всі вони стали значним внеском у розвиток історичної науки, 
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дозволили переглянути існуючі стереотипи про заселення, економічний та 
соціальний розвиток Південної України, пріоритетними стали для історика 
також проекти і публікації в галузі джерелознавства, археографії та усної 
історії Степової України. Серед них:  Джерела з історії Південної України 
останньої чверті ХVІІІ cт. в архівосховищах Москви та Петербурга: 
“Покажчик справ” (1996);  “Запорізький  зимівник  останньої  чверті  ХVІІІ  
ст.” (1995); “Матеріали  до  історії  Азовського  козачого  війська  / А.В. Бойко, 
Л.М. Маленко” (1995); “Південна Україна останньої чверті ХVІІІ cт. Ч.1: 
Аграрні відносини” (1997); “Південна Україна останньої чверті XVIII ст.” 
(2000); “Усна  історія  Степової  України” (2008) тощо.    

Цінуючи та досконало знаючи архівні документи, історик створив цілу 
лабораторію з вивченя документальних матеріалів з архівів України, Росії 
при історичному факультеті Запорізького національного університету, зумів 
передати свої знання та методи роботи багатьом своїм учням, 
започаткувавши наукову школу.  

Пам’ятна дошка А.В. Бойка установлена на п’ятому корпусі Запорізького 
національного університету (див. фото с. 101). На відкритті були присутні 
колеги Анатолія Васильовича – історики С. Леп’явко, В. Брехуненко, 
Ф. Турченко, О. Бачинська, В. Кушнір, Н. Петрова, О. Прігарін, учні В. Мільчев, 
Л. Маленко, І. Лиман, В. Константинова, друзі О. Бондар, В. Козирєв, В. Котов, 
рідні – дружина Г. Бойко, дочка та син вченого. Перед присутніми з 
привітальним словом виступили заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Ю. Каптюх, в.о. ректора ЗНУ О. Бондар, голова 
обласного товариства охорони пам’яток та культури В. Козирєв, в.о. завідувача 
кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
ЗНУ В. Мільчев, професор Інституту української археографії й джерелознавства 
ім. М.Грушевського НАН України В. Брехуненко, начальник управління зв’язків 
із громадськістю ВАТ "Мотор-Січ" В. Котов, дружина Анатолія Васильовича – 
Г. Бойко. Виступаючі згадували Анатолія Бойка як високодуховну людину, 
визначного вченого, який залишив по собі добру пам'ять, відзначили його 
талант, дякували за те, що вони стали науковцями, за те, що він просто 
виховував порядність у людях. 

Після відкриття меморіальної дошки відбулась презентація книги 
професора В.Брехуненко "Анатолій Бойко: Про Україну з гонором і гумором" 
із серії "Великі українці" про життя та діяльність Анатолія Бойка, а також 
відкрилась Всеукраїнська конференція "Історія Степової України ХVIII – 
початку XX ст.", присвячена пам’яті історика.  

 
Відкриття меморіальної дошки видатному історику Південної України 

АНАТОЛІЮ БОЙКО. 
 

On inauguration of memorial board devoted to the eminent historian of the 
Southern Ukraine Anatoliy Boyko. 


