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У довіднику висвітлюються основні етапи життя, наукової,
педагогічної та громадської роботи відомого українського історика,
доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки
України, дійсного члена Української Академії історичних наук Ганни
Кирилівни Швидько. В ньому вміщено перелік праць вченого з 1970 по
2003 р., названі аспіранти та здобувачі, які виконали кандидатські
дисертації під її керівництвом. Покажчик опублікованих праць
Г.К.Швидько, розкиданих по різних виданнях, є не тільки показником її
внеску в українську історичну науку, але й допомогою тим, хто займається
історією України XVI-XVIII ст., а також історією Придніпровського краю,
якому присвячено більше ста опублікованих розвідок науковця і
краєзнавця.

Довідник розраховано на науковців та усіх, хто цікавиться історією
української науки та історією місцевого краю.



2



3

БІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ

ДО БІБЛІОГРАФІЇ Г.К. ШВИДЬКО

Особистості масштабу Ганни Кирилівни Швидько заслуговують бути

представленими в декількох вимірах, серед яких біобібліографічне

уявляється, з одного боку, сухуватим, недостатньо інформативним, з

іншого, – мова бібліографії часто дозволяє зрозуміти долю та обличчя

вченого з найбільшою достовірністю і повнотою, можливо, краще, ніж

навіть аналітичні біографії. В зв’язку з цим знову постає питання: що ж

таке  біобібліографія? Це біохроніка, в якій біограф вибудовує творчий

шлях вченого по самим головним “подіям” чи “фактам” в його житті.,

користуючись влучним висловом В.Й. Ключевського. Ці загальні і досить

банальні роздуми видаються необхідними з огляду на небезпеку не

утриматися в рамках вимог до вступної статті до біобібліографії, оскільки

розкіш багаторічного спілкування з заслуженим діячем науки і техніки

України, академіком Української академії історичних наук, доктором

історичних наук, професором Ганною Кирилівною Швидько як студентки

з викладачем, молодшого колеги з шефом – завідувачем кафедри історії

України Дніпропетровського університету, науковим керівником і,

насмілюся сподіватися, другом, викликає величезний наплив емоцій

мемуарного характеру, що загрожує зруйнувати всі жанрові канони.

Водночас не можу не зізнатися, що до вищесказаного з приводу ролі

бібліографічного виміру я ставилася не без скепсису до того моменту,

поки переді мною не предстала бібліографія наукових праць Г.К.

Швидько. Справа не тільки в ефекті кількісних показників, оскільки всі,

хто хоч трохи знає творчість Ганни Кирилівни, розуміють, що її доробок

повинен вимірюватися сотнями бібліографічних позицій, а й в тому, що
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перед нами постає дійсно якісне, повнозвучне,  репрезентативне

біоісторіографічне джерело, на основі лише якого можна відтворити і

шлях самого вченого, і певну історіографічну ситуацію в цілому. Разом з

тим, біобібліографія в усій її сукупності повинна розкривати і те, чого в

ній немає. Звідси й постає перше завдання – доповнити “мову”

бібліографії, що висвітлює один з елементів “внутрішньої” складової

біографії вченого, “зовнішніми” фактами життя, зберігаючи, по

можливості, хроністичний стиль.

 В сучасній біоісторіографії досить актуальною є проблема пошуку

критеріїв періодизації життя та діяльності вченого. При цьому досить

важливо при побудові періодизації подолати вплив загальної подієвої

історії. В даному випадку зробимо спробу окреслити життєвий і творчий

шлях Г.К. Швидько, розбивши його умовно на два періоди:

добібліографічний та суто бібліографічний, початком якого можна

вважати першу публікацію. При цьому буду намагатися дотримуватися

стилю, працювати в якому мене вчила Ганна Кирилівна: “історик повинен

показати історію, якою вона була і водночас не “задушити” своє авторське

“я”. І хоча добібліографічний період комусь може здаватися менш

суттєвим та інформативним для біографії науковця, слід застерегти, що в

даному випадку мова іде про людину, особистість, яка, мабуть, вповні

сама себе створила. Тому і цей умовний перший період видається досить

важливим з огляду формування якостей, які потім цілком будуть

виявлятися в науковій та викладацькій роботі Г.К. Швидько.

Народилася Ганна Кирилівна в селі Бажани Петропавлівського

району, Дніпропетровської області 1 травня 1944 р. в сім’ї Кирила

Тимофійвича та Агрипини Іванівни Швидько. Навчання розпочала в

Бажанівській початковій, Олефірській семирічній, Дмитрівській середній

школах Петропавлівського району. Після успішного закінчення школи

лише з трьома четвірками по біології, алгебрі, хімії в 1961 р. вона,
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відгукнувшись на заклик комсорга класу, надрукований в районній газеті,

залишилася працювати в рідному селі в колгоспі спочатку на різних

роботах, а згодом обліковцем польової бригади.

Про Г.К. Швидько, мабуть, не можна сказати, що вона ще з шкільної

лави мріяла про кар’єру історика-науковця, хоча історії любила. Через два

роки по закінченню школи Ганна Кирилівна зробила спробу вступити на

навчання до Харківського авіаційного інституту. Можливо захоплення в

шкільні роки воєнною проблематикою вплинуло на таке рішення. Вона

успішно пройшла співбесіду, але, не маючи паспорта, оскільки її село ще

не було в той час паспортизоване, поїхала до дому, щоб отримати

необхідний документ, та через несподівану хворобу так і не змогла більше

вирушити до Харкова для складання вступних іспитів.  Так випадковість

по-іншому  визначила її майбутнє. З ретроспективної точки зору можна

щиро подякувати долі за те, що авіація втратила, а історична наука

знайшла...

Ще протягом декількох років Г.К. Швидько працювала в колгоспі, не

в змозі залишити хвору маму. В цей час виявляється не лише її

надзвичайна працездатність, а й гідні здивування, особливо сучасного

зманіженого  городянина, здібності та риси характеру. Вона, плануючи все

ж таки продовжувати освіту, не могла залишити маму в старій, вбогій хаті

і вирішила побудувати нову. Оскільки ж матеріальні можливості сім’ї були

скромними і допомоги особливо не було від кого очікувати, Ганна

Кирилівна сама заготовляла необхідні матеріали, сама зробила фундамент,

сама викладала стіни будинку, фронтони, настилала підлогу, тобто, можна

сказати  свій дім зробила власними руками. Невипадково в подальшому,

коли в 1970 р. вона працювала в студентському будівельному загоні в

Заполяр’ї (м. Урай), хлопці, що спочатку зі скепсисом сприймали дівчину і

дивилися на неї як на додатковий тягар, згодом доручали саме їй

найвідповідальніші кваліфіковані будівельні роботи.
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У 1967 р. Г.К. Швидько вступила на історико-філологічний факультет

(з 1971 р. – історичний) Дніпропетровського державного університету.

Оскільки в цей час вона вже мала значний трудовий стаж, життєвий

досвід, була кандидатом в члени КПРС, її ще на першому курсі обрали

головою студентської ради факультету. В ті часи ця посада була пов’язана

не лише з великою відповідальністю, значним колом обов’язків, а й

надавала широкі повноваження. Від голови студради залежав не лише

порядок у гуртожитку, а й часто долі студентів, що там мешкали,

приходилося вирішувати різноманітні складні студентські  проблеми,

інколи “вибивати” стипендії тощо. Тому, така довіра до першокурсниці,

зрозуміло, пояснювалася її особистими якостями. В гуртожитку хлопці

навіть шанобливо носили за Ганею її довжелезну косу. Не дивно, що й

значно пізніше, коли давно вже минули студентські роки Ганни Швидько,

на факультеті і серед його випускників з теплотою і вдячністю згадували

часи її головування. В кінці першого ж курсу Г.К. Швидько стала членом

профкому, а згодом і парткому університету, в якому була єдиною

представницею студентства.

Виконувати якісно різноманітні доручення, водночас наполегливо

заповнювати прогалини в знаннях, що виникли внаслідок тривалої

перерви між закінченням школи та вступом до університету, було б не

просто без здібностей та надзвичайної працьовитості Ганни Кирилівни. Та

вже на перших курсах вона серйозно почала займатися науковою роботою.

Як і більшість першокурсників, під впливом доцента І.Ф. Ковальової, нині

професора, відомого археолога, захопилася археологією.  Літом 1968 р. під

час археологічної практики працювала в складі експедиції в Кам’янці-

Подільському, під керівництвом архітектора-реставратора Є.М.

Племеницької. А наступного року Ганні Кирилівні доручили вже

самостійно відвезти групу студентів для проходження практики в цьому

місті. Робота в археологічних експедиціях продовжувалася і в 1971 та 1972
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рр. Саме  старовинний Кам’янець-Подільський і став першим об’єктом

дослідницької уваги Г.К. Швидько, а захоплення цим містом надовго

визначило проблематику її наукових інтересів.

Починаючи з другого курсу, Г.К. Швидько пов’язала свою наукову

долю з одним з провідних на той час доцентів історичного факультету

ДДУ, а зараз  найкрупнішим вітчизняним вченим, фундатором так званої

дніпропетровської джерелознавчої школи, професором М.П. Ковальським,

під керівництвом якого працювала в студентському гуртку і писала

курсові роботи з проблематики українських міст ХVІ – XVIII ст. А на

третьому курсі в Харкові, Києві, Львові вже зайнялася архівною

евристикою, опановуючи водночас джерелознавчі методи опрацювання

джерел, закладаючи таким чином надійний підмурок своєї подальшої

наукової роботи.

Наслідком такої копіткої праці стала перша стаття в науковому

збірнику студентських робіт 1970 р., з якої можна і розпочинати другий,

бібліографічний, етап творчості Г.К. Швидько. Але шлях в науку був не

таким же й простим. Хоча вже на останніх курсах університету почала

орієнтуватися на подальше навчання в аспірантурі, та оскільки у членів

кафедри історії СРСР та УРСР, на якій спеціалізувалася, і, зокрема, у

рецензента її дипломної Д.С. Шелеста  виникло питання з приводу

перспектив подальшого дослідження з проблем урбаністики, вирішила

впевнитися в правильності обраного напрямку і, заручившись

рекомендацією О.М. Апанович,  з якою вже познайомилася в

археологічній експедиції, поїхала на консультацію в Київ до відомого в

той час фахівця з історії міст України ХVІІ ст. О.С. Компан. Прочитавши

за ніч роботу Г.К.Швидько на тему: “Социально-экономическое развитие

города Камянца-Подольского в ХVІ – XVIII ст.”, О. Компан дала схвальну

рекомендацію, висловилася з приводу  актуальності та дисертабельності
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подібної проблематики і погодилася бути науковим керівником

майбутньої кандидатської.

Успішно захистивши роботу і отримавши диплом з відзнакою,

Г.К.Швидько в 1972 р. вступила до аспірантури на кафедру історії СРСР та

УРСР. Восени цього ж року відбулося ще дві важливі події, які вплинули

на її аспірантську долю – з’явилася нова кафедра  історіографії та

джерелознавства, засвідчивши появу потужних наукових напрямків в

ДДУ, які в подальшому будуть визначати обличчя історичного факультету,

та внаслідок відомих подій змушена була залишити роботу в Інституті

історії Академії наук УРСР О. Компан, що робило неможливим подальше

керівництво нею науковою працею Г.К. Швидько. Після згоди М.П.

Ковальського, який в той час перебував у докторантурі, взяти на себе

наукове керівництво, Ганна Кирилівна стала аспіранткою кафедри

історіографії та джерелознавства. Але, коли з початком 1973 р. вирішилося

питання про роботу Г.К. Швидько в парткомі ДДУ, вона змушена була в

аспірантурі навчатися заочно.

Прагнучи більше уваги приділяти науці та реалізувати себе як

педагога, Г.К. Швидько скористалася відкриттям вакансії і восени 1975 р.

зайняла посаду старшого викладача кафедри історії СРСР та УРСР. І як

завжди вона поєднувала викладацьку роботу з активною громадською

працею, зокрема, в 1977 р. була комісаром студентського будівельного

загону на спорудженні БАМу, а також завершувала кандидатську

дисертацію на тему: “Советская историография социально-

экономического развития городов Украины в ХVI – ХVIII вв.”, яку

захистила 22 лютого 1780 р. в Інституті історії Академії наук УРСР.

Причому цей захист мав не аби який резонанс. На нього прийшло досить

багато бажаючих не лише познайомитися з темою, послухати виступи

дисертантки, опонентів В.Г. Сарбея та П. В. Михайлини, а й подивитися
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на ту сміливу, яка наважилася посилатися на роботи О.М. Апанович, О.С.

Компан та інших “крамольних” істориків.

Детальна історіографічна проробка проблеми надала можливість Г.К.

Швидько виявити недостатньо вивчені, дискусійні та зовсім недосліджені

питання історії міст. Не варто навіть говорити про значення

історіографічних досліджень, оскільки зрозуміло, що саме вони

визначають не лише ступінь розробки тої чи іншої проблеми і полегшують

працю істориків-конкретників, а й надають можливість історичній науці

рухатися далі, висвітлюючи як ліхтарем напрямок подальших зусиль

науковців. На жаль, цілий ряд питань української урбаністики, на

необхідність вивчення яких вказала Г.К.Швидько, так все ще і чекає своїх

дослідників. Частково ці питання були розв’язані в її навчальному

посібнику “Социально-экономическое развитие городов Украины в ХVI –

ХVIII вв.” (1979). Водночас саме історіографічна робота допомогла самій

дослідниці намітити спрямування  подальшої творчості та об’єкт наукової

уваги – історія міст Лівобережної України другої половини ХVII – XVIII

ст.

Як видно з бібліографії, ще до захисту кандидатської дисертації Г.К.

Швидько почала оприлюднювати результати своїх джерелознавчих,

археографічних досліджень. Смак до архівних розшуків, прищеплений ще

з студентських років, став невід’ємною складовою історіографічних,

конкретно-історичних творів, а також основою роботи над докторською

дисертацією, яка була завершена в досить короткий термін. Водночас Г.К.

Швидько вже в 1980 р. взяла на себе обов’язки керівника

Дніпропетровської підсекції Української секції Наукової Ради з

Історіографії АН СРСР (до 1991 р.), працювала доцентом кафедри історії

СРСР та УРСР, з 1981 по 1987 – Вченим секретарем Ради ДДУ,

виконувала різноманітні громадські доручення.
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Наскільки підготовленою до виконання дослідження

джерелознавчого характеру була Г.К. Швидько вже на початку 80-х рр.

свідчить ціла серія навчальних посібників1, які покликані були вирішувати

не тільки суто дидактичні завдання. В умовах неможливості в той час

опублікувати в провінції результати своєї роботи в більш крупних формах

ці книжки фактично виконували роль монографій і писалися на рівні,

відповідному цьому жанру наукового твору. Про те, що  дослідження Г.К.

Швидько ставали відразу ж у пригоді не лише студентам ДДУ, для яких

вони, в першу чергу, й призначалися,  а й науковцям, що так, чи інакше

займалися проблемами урбаністики,  соціально-економічної історії,

джерелознавства, свідчать численні посилання на її твори істориків усього

СРСР, а також позитивні рецензії в Українському історичному журналі2

Розповідають, що аспіранти, які тоді навчалися на історичному факультеті

ДДУ, буквально “тероризували” Ганну Кирилівну, намагаючись у будь

який спосіб дістати її книжки, а потім студіювали їх як зразкові

джерелознавчі дослідження, приклади для наслідування.

25 грудня 1987 р. також в Інституті історії АН УРСР Г.К.Швидько

захистила докторську дисертацію “Источники по социально-

экономической истории городов Левобережной Украины второй

половины ХVІІ – первой половины ХVIII в.”. Сам факт того, що

опонували їй такі поважні вчені, знакові фігури радянської історіографії –

Ф.П. Шевченко, Л.Н. Пушкарьов, Л.Г.Мельник, – а провідною

організацією виступала кафедра історіографії та джерелознавства

Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, надавало

1 Швидько А.К. Анализ источников по социально-экономической истории Левобережной Украины
(вторая пол. ХVІІ – первая пол. ХVIII в.). – Д., 1981. 108 с.; Укрепления связей народных масс
Левобережной Украины и России во второй половине ХVІІ – середине ХVIII века. – Д., 1982. 100 с.;
Значение Воссоединения Украины с Россией для экономического развития городов Левобережной
Украины. – Д., 1985. 100 с.;  Источники по истории городских поселений Левобережной Украины в
отечественных архивохранилищах (вторая половина ХVІІ – середина ХVIII в.). – Д., 1986. 84 с.
2 Заремба С. З. Рецензія на кн..: Анализ источников по социально экономической истории Левобережной
Украины (вторая половина ХVІІ – первая половина ХVIII вв.) // Український історичний журнал. 1983.
№. 11. С. 156–158; Дубровський О.М. Рецензія на кн.: Укрепление связей народных масс Левобережной
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значущості цій події. Але головне – це титанічна праця над джерелами,

цілком необхідна і обґрунтована за майже повної відсутності проблемних

джерелознавчих оглядів, які б допомагали історикам-урбаністам. В

результаті було проаналізовано обширний комплекс опублікованих

документальних матеріалів,  використано 110 видань джерел, в тому числі

багатотомних: “Акты ЮЗР”, “Сенатский архив”, ПЗС, “Сборник РИО”,

“Собрание государственных грамот и договоров”,  “Труды”Археологічних

з’їздів,  “Труды” губернських учених архівних комісій, “Генеральное

следствие о маетностях”, сотні пам’яток, видрукуваних в газетах і

журналах, а також різноманітних за походженням, формою і змістом

документів 160 фондів з 11 архівосховищ України і Росії. Резонансність

події засвідчують численні відгуки на автореферат, які надійшли від

вчених з Москви, Ленінграда, Чернівців, Львова та багатьох інших міст.

Дослідження Г.К. Швидько можна вважати типовим для школи М.П.

Ковальського, “одним з...”, оскільки йому властива надзвичайна

ретельність у формуванні джерелознавчої бази, високий теоретичний

рівень, увага, навіть фетишизація, джерела. Водночас – це унікальний твір,

результат цілком самостійного виходу на проблематику, демонстрація

такої наполегливої працьовитості, яка не кожному під силу, а також смаку

в поданні матеріалу. Крім того, він свідчить якщо не про повну

відповідність, то про наближення автора до образу “ідеального” або

“ідеалізованого” джерелознавці, “намальованого” М.П. Ковальським3. В

сучасній історіографічній ситуації цінність такого роду праць

підвищується, з огляду на небажання і нездатність “молоді, навіть

іменитої, навіть у “докторських мантіях” ...розбиратись у теоретичних

Украины и России во второй половине ХVІІ –ХVIII вв. // Український історичний журнал. 1984.  № 2. С.
146–147.
3 Ковальський М.П. Історик і історіографія // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Д.,
1997. Вип. 1. С. 25 – 26.
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проблемах джерелознавства, що скочує їх на публіцистику і “голий

фактографічний прагматизм”4.

Докторська дисертація Г.К. Швидько, без сумніву, є суттєвим внеском

у розробку теорії джерелознавства. Відповідно до джерельної бази

проблеми були запропоновані підходи до систематизації, класифікації

документів за походженням, формою, змістом з метою аналізу і

максимального розкриття їх інформаційних можливостей. Встановлено

також ступінь збереженості та репрезентативності джерел кожної групи,

залежність між змінами адміністративного та суспільно-політичного

устрою Лівобережної України та особливостями системи діловодства. А

головне, – було актуалізовано в контексті теми цілі комплекси

опублікованих і архівних джерел, значна частина яких раніше не була

відома дослідникам і вперше вводилася до наукового обігу. Г.К. Швидько

вдалося також виявити такі важливі джерела як переписні книги 1666 р.

міст Чернігова, Седнєва, Любеча, Слабина, які раніше вважалися назавжди

втраченими. На основі всього джерельного масиву було проведено

реконструкцію соціально-економічних процесів в містах регіону. І якщо в

сучасній суспільній та історіографічній ситуації не всі конкретно-

історичні висновки, зроблені  дослідницею, можуть однозначно

сприйматися певною частиною істориків, то джерелознавча цінність

творів Г.К.Швидько періоду 80-х рр. залишається безсумнівною і навряд

чи буде кимсь заперечуватися.

Потужно задекларовані і реалізовані Г.К. Швидько задачі

урбаністичних студій, на жаль, майже не знайшли продовження як в

українській в цілому, так і в регіональній історіографії, перетворившись по

суті на предмет краєзнавства. Навіть сама Ганна Кирилівна, шукаючи для

себе та своїх учнів нові напрямки, ніби “віддає данину” містам

Лівобережжя лише у вигляді статей та публікацій документів, які,

4 Там же. С. 18.
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щоправда, з’являються кожного року. І це зрозуміло. Історик такого рівню

не повинен зосереджуватися на одній, навіть масштабній, проблемі. Крім

того, наукове та суспільне визнання супроводжується появою безлічі

обов’язків і не дає можливості просто “спочивати на лаврах”. Поточні

справи, необхідність і бажання зануритися в дослідження не розроблених

сюжетів історії козацтва, Південної України, її субрегіонів, зокрема

Катеринославщини – Дніпропетровщини, прагнення познайомити не лише

науковців, а й широку громадськість з  маловідомими, невідомими

подіями, персоналіями місцевої історії, широка науково-громадська,

педагогічна робота відвертають увагу від проблем урбаністики. Та все ж,

будемо сподіватися, що з під пера хоча б когось з учнів Ганни Кирилівни

вийдуть монографії, присвячені містам Гетьманщини, проблемам

формування міського середовища України взагалі.

В 1988 р. Г.К. Швидько зайняла посаду професора кафедри історії

СРСР та УРСР, а в 1990 р. їй було присвоєно вчене звання професора.

Саме в цей час вона реалізувалася не лише як вчений-педагог, з яким

завжди співпрацювало багато студентів, а й як організатор науки і освіти.

5 травня 1989 р. на історичному факультеті  ДДУ була відкрита кафедра

історії України, яку очолила Г.К.Швидько. Не вдаючись в подробиці

діяльності на цьому поприщі, оскільки це може бути предметом окремої

довгої розмови, зазначу, що  ретельний добір кадрів, вимогливе і водночас

її тактовне, делікатне ставлення до колег-підлеглих, спрямованість на

вирішення не лише освітніх, а й наукових завдань створили  надзвичайно

комфортну, дружню і творчу атмосферу на кафедрі. Навіть зараз, вже після

переходу Г.К. Швидько в 1995 р. на роботу до Національної гірничої

академії (нині – Національний гірничий університет), кафедра історії

України, на якій працюють в основному ті, кого “взяла” на роботу “мама”,

зберігає свій високий потенціал і ті орієнтири, що були закладені з

початку.
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1990 – 1993 рр. були надзвичайно насиченими в житті та творчості

Г.К. Швидько, що не востаннє пов’язано із суспільно-політичними

змінами в країні, які водночас і ускладнили становище істориків, оскільки

необхідно було переосмислювати власні підходи і оцінки історичного та

історіографічного процесів, і розширили їхні можливості щодо публікації

результатів праці, наукового спілкування, в тому числі й з закордонними

колегами, звернення до різноманітних тем, проблем національної

української історії. Ганна Кирилівна не могла не відгукнутися через

активну науково-громадську позицію на численні пропозиції,

запрошення, проекти. В 1990 р. вона взяла участь у роботі Першого

Всесвітнього Конгресу україністів і, до речі, потім була учасником всіх

наступних. В цьому ж році стала керівником клубу “Ріднокрай” при

Обласній науковій бібліотеці, а 1991 р. була обрана головою Правління

Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Відтоді активізувалася досить потужна краєзнавча робота, яка

здійснювалася на різних рівнях. Зокрема, “Ріднокрай”, який Г.К. Швидько

очолює і до цього часу, об’єднує переважно аматорів, серед яких багато

неординарних, захоплених рідним краєм, людей. Тут відбуваються цікаві,

змістовні засідання, в яких зазвичай беруть активну участь і науковці

різних галузей. Предметом детального обговорення стають

найрізноманітніші сюжети історії Катеринославщини-Дніпропетровщини,

її природні ресурси, проблеми екології, тобто краєзнавства в найширшому

розумінні.  Викликає захоплення і щире здивування та майстерність, з

якою Ганна Кирилівна веде ці засідання, знаходячи необхідні слова,

вгамовуючи пристрасті, спрямовуючи дискусії дуже різноманітної за

віком, освітою, інтересами публіки. Її ж доповіді на засіданнях клубу,

імовірно, переслідують, в першу чергу, просвітянську, популяризаторську

мету. Але водночас, це – справжні міні-дослідження, оскільки для
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підготовки залучається не лише історіографічний матеріал, а й

проводиться архівна евристика.

Здавалося можна було б надто не напружуватися, використати вже

напрацьований вантаж, але, незалежно від жанру, – наукова стаття,

учбовий посібник, виступ на конференції, науково-популярна продукція,

популярна, розрахована на широкого читача, газетна публікація, – завжди

зберігається саме такий підхід.

В роботі численних краєзнавчих  науково-практичних конференцій,

що ніби хвиля прокотилися по всій Україні, не оминувши й

Дніпропетровськ, Г.К. Швидько також брала активну участь в якості

організатора, доповідача, керівника секцій. В Національному гірничому

університеті, де зараз працює Ганна Кирилівна, в останні роки такі

регіональні краєзнавчі конференції стали постійно діючими. А в1999 р. на

чолі з академіком П.П. Троньком тут була проведена ІХ Всеукраїнська

краєзнавча конференція “Краєзнавство на межі тисячоліть”, на якій

підводилися підсумки і відзначалися здобутки, висвітлювалися проблеми

розвитку краєзнавства, обговорювалося питання складання Зводу пам’яток

історії та культури України, збереження пам’яток козацької доби тощо.

Окрім того, в цьому вузі, як це не дивно, проводиться цілий шерех

конференцій гуманітарного профілю різного статусу. І якщо їх високий

організаційний рівень в значній мірі забезпечує завідувач кафедри історії

та політичної теорії професор В.Ю. Пушкін, то наукова сторона майже

повністю лежить на Г.К. Швидько. Її широка популярність як

висококваліфікованого науковця в Україні і за її межами щоразу стає

запорукою того, що в Гірничий університет на черговий науковий форум

приїдуть авторитетні історики з різних країв.

Коли наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. історики з України почали

поступово “втягуватися” в зарубіжний науковий простір, Г.К. Швидько

стала одною з перших, кого запрошували за кордон. В липні 1991 р. в
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Парижі, в Сорбонському університеті, вона брала участь у Міжнародній

науковій конференції,  присвяченій 500-річчю українського козацтва, а в

1993 р. – у міжнародному науковому семінарі “Освіта і наука в Україні” в

Ілінойському університеті (США). Літом 1992 р. Г.К. Швидько запросили

прочитати спецкурс з історії Української козацької держави ХVII – XVIII

ст. в Українському Вільному Університеті в Мюнхені.

Педагогічна діяльність, що є невід’ємною складовою життя

вузівського науковця, у  Г.К. Швидько не обмежувалася виключно

аудиторною роботою. Її лекції, семінари , спецкурси, спецсемінари завжди

відзначалися студентами як одні з кращих на історичному факультеті,

насичені, складні, але зрозумілі і цікаві. Все ж, здається, саме

індивідуальною роботою з перших курсів “зачаровувала” Ганна

Кирилівна, а декого і на довгі роки. Завжди було багато бажаючих

проходити у неї спеціалізацію, писати курсові, дипломні роботи. Для

аспірантів, докторантів та пошукачів, на мою думку, це ідеальний

науковий керівник, оскільки, з одного боку, Ганна Кирилівна надзвичайно

вимоглива, прискіплива, особливо щодо формування та опрацювання

джерельної та історіографічної бази, роботи над стилем, з другого, –

активно, але ненастирливо,  допомагаючи, вона ніколи прямо не нав’язує

своєї думки, надає значну свободу, завжди прислухається і поважає

авторські задуми і погляди. Відкритість, надзвичайна тактовність,

готовність завжди надати інформацію про конференції, участь у яких

необхідно взяти, нову літературу, турбота про “розміщення” аспірантських

статей не лише дозволяють виконувати якісні дисертаційні твори, а й

сприяють встановленню таких приязних стосунків, які потім зберігаються

на довгі роки. Невипадково у Ганни Кирилівни вже багато захищених

кандидатів наук, є й “наукові онуки”, які успішно реалізуються в науково-

педагогічній практиці, взірцем для якої залишається Вона.
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Таку увагу до педагогічної роботи в бібліографічному переліку творів

Г.К. Швидько засвідчує значна кількість навчальних, навчально-

методичних посібників, так званих “методичок”, тобто, вказівок по різним

курсам, спецкурсам для студентів денного, заочного відділень, виконаних

з врахуванням особливостей форм навчання, не похапцем, як інколи це

буває, а якісно, на високому рівні. Готовність відгукнутися на різноманітні

пропозиції заради справи, притаманна Ганні Кирилівні, здається,

пояснюється її постійним прагненням до оновлення, самовдосконалення.

Не застоятися, не зашоритися, бути цікавою і корисною оточуючим часто

вимагає і додаткового напруження. Так, із заснуванням в ДДУ юридичного

факультету, коли за браком фахових юристів не було кому читати

необхідні курси, Г.К. Швидько була одною з тих, хто “витягнув” історико-

юридичний напрямок. Протягом декількох років вона читала курс “Історії

держави і права України”, а в 1998 р. видала навчальний посібник,

рекомендований Міністерством освіти України. Він став досить

популярним, ним користуються не лише студенти, а й школярі старших

класів юридичного профілю і, навіть, вузівські викладачі.

Одним з помітних явищ освітнього життя стала поява в 1997 р.

підручника Г.К. Швидько з історії України ХVI – XVIII ст. для учнів 8-го

класу середньої школи, який вже витримав три видання українською,

переведений на російську та угорську мови. При всьому  досить

скептичному ставленні до безлічі підручників з історії України, що

з’явилися в останні роки, незаперечним є те, що найкращім серед тих, які

розраховані на школярі є саме  цей підручник. Недивлячись на те, що він

може видатися трохи складним і перенасиченим для учнів, тут відсутні

брутальні фактографічні помилки, якими рясніють підручники, не

відчувається ідеологічна заангажованість, виважені оцінки, багато

цікавого матеріалу, який можна використати для позакласного читання.

Книжка добре структурована, оздоблена різноманітними дидактичними
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додатками. Цією книжкою користуються також і студенти вузів, оскільки

вона часто дає можливість набагато краще зрозуміти історичний процес,

ніж більшість вузівських підручників.

Зрозуміло, що написати якісний підручник дуже важко, особливо з

огляду на  необхідність адаптувати матеріал до рівня певної аудиторії,

знайти потрібну тональність, виявити самостійність. З цієї точки зору

можна сказати, що підручник Г.К. Швидько є цілком авторським.

Водночас, ставлячись досить вимогливо до свого твору, Ганна Кирилівна

постійно доопрацьовує його, що з’ясовується шляхом порівняння всіх

україномовних видань.

Серед опублікованого доробку Г.К. Швидько переважну більшість

становлять різні за жанром твори з історіографії, джерелознавства,

археографічні публікації. Значне місце займають конкретно-історичні

розвідки соціально-економічного становища міст, історії українського

козацтва, соціальних стосунків. В останні роки помітне домінування робіт

краєзнавчого характеру, з’явилися й зовсім нові сюжети з історії

Гірничого університету. Хоча розширилися хронологічні рамки

досліджень Г.К. Швидько, але переважно вона залишається в межах історії

ХVII – XVIII ст.

Без сумніву, оцінка діяльності та внеску істориків різних часів та

напрямків є невід’ємною складовою будь якого історіографічного та

джерелознавчого твору, але серед робіт Г.К. Швидько певне місце

займають також спеціальні персонологічні дослідження. Це твори,

присвячені вчителям (О.М. Апанович, Д.П. Пойда, М.П. Ковальський),

відомим історикам минулого і сучасного (О.М. Лазаревський, І.П.

Крип’якевич, М. Горбань, Т. Мацьків), історичним діячам. Зразковою, в

плані біоісторіографічних студій є стаття, написана в співавторстві з В.Г.

Сарбеєм, в якій проаналізовано життєвий та творчий шлях М.Н.

Петровського.
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Помітним історіографічним фактом стала поява в 1992 р. у журналі

“Український історик” праці М.С. Грушевського “Степ і море в історії

України”, підготовлена до публікації Г.К. Швидько з її передовою. 1994 р.

здійснено видання українською мовою ґрунтовної праці А.О.

Скальковського “Історія Нової Січі...”, науковим редактором якого була

Ганна Кирилівна, яка також написала коментарі, передмову та

біоісторіографічну статтю, де подала оцінку поглядів історика на окремі

явища і події.  В 2000 р.  вона здійснила перевидання праць Феодосія

Макаревського, до якого підготувала коментарі і вступну статтю,

присвячену видатним діячам духовного звання XVIII – ХІХ ст. на

Катеринославщині. Всі видання відзначає високий рівень історіографічної

та археографічної культури. Не дивлячись на те, що і М.С. Грушевський, і

А.О. Скальковський, і Гавриїл Розанов вже були предметом спеціальної

дослідницької уваги, Г.К. Швидько, як завжди, залучила до роботи

архівний матеріал. Це тим більше приваблює, оскільки у подібних

виданнях, в різних енциклопедичних статтях історики в останній час

нерідко обмежуються працями своїх попередників, не перевіряючи

інформацію, і тиражують в такий спосіб колись допущені штампи і

помилки.

Широко представлена персоналістика в статтях, підготовлених Г.К.

Швидько для енциклопедичних видань. Так, з 40 її статей, вміщених у

“Довіднику з історії України” (1999; 2-е вид. 2001), 24 довідково-

біографічні,  з 10 статей у виданні “Українське козацтво: Мала

енциклопедія” (2002) 7 присвячено персоналіям, розвідка про М. Горбаня

опублікована в бібліографічному довіднику “Українські архівісти” (1999).

Ще один вид наукової продукції Г.К. Швидько – передмови до

книжок сучасних істориків ( В.І. Лазебник, О.А. Удод, І. О. Кочергін ),

рецензії на монографії (М.Ф. Кучернюк, О.І. Дружиніна, В.В. Румянцева,
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В.О. Пірко, А. А. Непомнящий, В.М. Заруба), видання збірок документів

(Архів Коша Нової Січі, 1-2 тт.), науково-популярні твори (М.П. Чабан).

Такий жанр творчості істориків-науковців як відгуки на

автореферати, кандидатські, докторські дисертації рідко включається до

бібліографічних списків, оскільки відноситься до неопублікованого

доробку, інколи навіть не фіксується і не зберігається в домашньому

архіві, тобто, залишається “поза кадром”. І це дуже прикро, оскільки

зазвичай робота над ними супроводжується ґрунтовним аналізом і таким

рівнем розбору, який не зустрінеш навіть у спеціальних рецензіях. Г.К.

Швидько відноситься до числа тих сучасних українських істориків, яким

дуже часто надсилають автореферати, запрошують на опонування. Її згода

взятися за дисертацію для авторів є і великою честю, і відповідальністю, і,

водночас, своєрідною гарантією успішності захисту. Але навіть самій

Ганні Кирилівні важко порахувати не тільки кількість написаних нею

відгуків на автореферати, а й всі кандидатські, яким вона опонувала.

Захисти докторських дисертацій відомих зараз істориків  М. Щербака, В.

Савчука, В. Пірка, В. Кравченка, В. Шандри, М. Капраля, О.І. Журби та

інші пройшли за її участі в якості офіційного опонента.

Г.К. Швидько є також членом двох спеціалізованих вчених рад по

захисту дисертацій – у Дніпропетровському національному університеті та

Інституті археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН

України. Причому всі, хто захищається в дніпропетровській раді, добре

знають, що Ганна Кирилівна завжди буде задавати запитання і активно

обговорювати  проблему, особливо тоді, коли тема, а, головне, рівень

виконання, її зацікавлять. Її влучні зауваження та виступи, що

демонструють вміння вникнути в суть проблеми, цікаві, дотепні, інколи з

легкою іронією, а частіше із специфічним гумором, який не забувається,

вислови могли б, в разі фіксації не лише в документах для ВАКу,

представляти суттєвий бібліографічний інтерес. За рахунок цього
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невидимого широкій публіці ненадрукованого доробку можна було б

також розширити і без того чималий список праць Г.К. Швидько. Та

справа не в тому. З врахуванням її працьовитості та літературної

обдарованості, в цьому  “публікаторському спорті”, який в наш час є

чомусь одним з критеріїв успішності, Ганна Кирилівна (хоча й зараз вона

“не пасе задніх”) могла б бути одною з перших, якби не одна, так

необхідна кожному справжньому вченому, якість – здатність бачити не

лише факти минулого в критичному дзеркалі, а й через його призму,

пильно вдивляючись в плоди своєї творчості, критично оцінювати власні

можливості.

Праця Г.К. Швидько визнана не лише науковою громадськістю, а й

державою. В 1997 р. їй було присвоєно почесне звання “Заслужений діяч

науки і техніки України”. І це цілком справедливо. Крім писання статей,

посібників, рецензій, вона може і ремонтувати різні прилади, і

технологічно виконувати будівельні роботи. Та головне, на мій погляд, що

вона, займаючи порівняно не довго керівні посади у вищій школі, формує

навколо себе таку творчу атмосферу, неповторну душевну ауру, лише які й

можуть створювати умови для справжньої наукової, викладацької  роботи.

Ганна Кирилівна відноситься до числа тих людей, у яких все виходить

добре і якісно. Де б вона не реалізувалася, – в науці, в педагогічній справі,

в сімейному житті, в спілкуванні з друзями і близькими – і в усьому

успішно. В гостинному домі Швидько – Стежар також виявляється звичка

все робити якісно, зі смаком. Коли б не прийшов, зустрічають щирим

хлібосольством. Попри всіляку науково-педагогічну завантаженість, Ганна

Кирилівна готує різні салатики, варить найсмачніший борщ, тут чудовий

холодець, різна консервація. Залишається тільки дивуватися, коли ж це

можна все встигати. Справедливо кажуть, що здібна людина здібна в

усьому.
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Спостерігаючи за Ганною Кирилівною протягом років, переконуєшся,

що вона сама, як в юності будинок, побудувала власне життя, причому

конгеніально (її улюблене слово) власним ідеалам науковості, тобто таким

чином, що на основі здавалося б сухих фактів біохроніка та бібліографії

можна уявити, за висловом В. Гете, “пышно зеленеющее древо жизни”. І

розумієш, що значення таких фігур як Г.К. Швидько, без сумніву,

усвідомлюється сучасниками, але в повсякденні цьому не завжди

приділяється належна увага. Ювілей – це перший привід замислитися. Та

по справжньому проаналізувати і оцінити цю постать та її творчість можна

буде лише з певної відстані, в спокійній, розважливій обстановці, без

ювілейного поспіху.

І, повертаючись до запропонованого жанру, зазначу, що і біограф, і

бібліограф, що працює з таким об’єктом як Г.К. Швидько, діючим

істориком, людиною на творчому злеті, цілком імовірно в момент

написання тексту ризикує бути неповним, оскільки переконана, що коли

на дисплеї висвітлюються ці рядки, у видавництві готується новий

збірник, нова книжка, на робочому столі Ганни Кирилівни вже випікається

нова стаття, відбуваються нові події, приходить новий аспірант,

докторант, захищається черговий кандидат, визнаються заслуги,

з’являються нові обов’язки, тобто, життя іде. Хочеться лише побажати

міцного здоров’я і довгих, довгих літ життя Ганні Кирилівні Швидько.

Канд. іст.наук, доцент

Т.Ф. Литвинова
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ОСНОВНІ ДАТИ
ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

Ганна Кирилівна Швидько народилася 1 травня 1944 р. в селі
Бажани Петропавлівського району Дніпропетровської області.

1951-1961 Навчання в Бажанівській початковій, Олефірівській семирічній
                    та Дмитрівській середній школах Петропавлівського району.

1961-1967 Працювала в колгоспі ім. Чкалова в с. Бажани
Петропавлівського району.

1967- 1972 Студентка історичного відділення історико-філологічного
фак-ту (з 1971 р.– історичного ф-ту) Дніпропетровського

                      держуніверситету.

1968- 1972 Голова студентської ради гуртожитку №2 ДДУ.

1968, 1969,
1971, 1972 Участь у роботі археологічних експедицій ДДУ.

1969    Початок наукової роботи з проблематики історії українських
        міст у науковому студентському гуртку проф.

                    М.П.Ковальського.

1970     Опублікована перша стаття у науковому збірнику студентських
                     робіт

1970, літо  Робота в студентському будівельному загоні у Заполяр’ї
                    (м. Урай).

1972 Вступила до аспірантури за спеціальністю “Історіографія та
                    джерело-знавство (наук. кер. проф. М.П.Ковальський)
                    історичного факультету Дніпропетровського

 держуніверситету.

1973-1975 Заступник секретаря парткому Дніпропетровського
                     державного університету.
1975, осінь Старший викладач кафедри історії СРСР і УРСР.

1977, літо  Робота в студентському будівельному загоні на спорудженні
                    БАМ (м. Комсомольськ-на-Амурі).
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1980. 22.02 В Інституті історії АН УРСР захистила кандидатську
дисертацію.

1980 -1991 Керівник Дніпропетровської підсекції Української секції
                     Наукової Ради з історіографії АН СРСР.

1980-1988   Доцент кафедри історії СРСР і УРСР ДДУ.

1981 -1987  Вчений секретар Ради Дніпропетровського держуніверситету.

1982  Присвоєно вчене звання доцента.

1987.25.12  В Інституті історії АН УРСР захистила докторську дисертацію.

1988            Професор кафедри історії СРСР і УРСР ДДУ.

1989.05.5    Організація відкриття в держуніверситеті кафедри історії
                    України.

1988 -1995  Завідувачка кафедрою історії України ДДУ.

1990            Присвоєно вчене звання професора по кафедрі історії України.

1990  Участь у роботі І Всесвітнього Конгресу україністів.

1990-до нині Керівник клубу “Ріднокрай” при Обласній науковій
                        бібліотеці.

1991.27.04  Обрана головою Правління Дніпропетровської обласної
                      організації Всеукраїнської спілки краєзнавців.

1991       Участь у Міжнародній науковій конференції, присвяченій
                   500-річчю українського козацтва (Париж, Сорбонна).

1992  Читання спецкурсу з історії Української козацької держави
XVII-XVIII ст. в Українському Вільному Університеті (ФРГ,

                     Мюнхен).

1993            Участь у Міжнародному науковому семінарі “Освіта і наука в
Україні” в Ілінойському університеті (США).

1995-до нині Професор кафедри українознавства і політології
                       Національної гірничої академії (нині – кафедри історії та
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                       політичної теорії Національного гірничого університету).

1995        Опублікувала перший новітній підручник з історії України для
8-го класу середньої школи, який витримав кілька видань
українською, російською та угорською мовами.

1997            Присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки
України.

1999            Обрана дійсним членом Української Академії історичних наук.
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Історія України: Культура в другій половині XVII-XVIII ст.. Лекція

12. – 132.

“Крестьянская война в Германии” Ф.Энгельса как методологическая
основа исследования социальных отношений средневековья. – 34.

К вопросу о городских селах на Левобережной Украине во второй
половине XVII- XVIII вв. – 27.

К вопросу о ремесленном цехе в средневековом городе (по
германским  и украинским источникам). – 3.

К вопросу об участии мещанства в освободительном движении на
Правобережной Украине в середине XVIII в. – 4.

Канальний мартиролог. – 247.
Картографічні  матеріали РДВІА  як  джерело  до історії Південної

України. – 172.
Катеринославський Піквікський клуб. 1858-1860. – 334.
Катеринославщина  та її  найвидатніші  діячі  духовного  звання

(XVIII-XIX ст. – 248.
Класова боротьба на Україні в дожовтневий період (XV-XVIII ст.) –

33.
Книга з історії і для історії. – 267.
Козаки-декабристи. – 121.
Козацтво і Визвольна війна українського народу в оцінці чужинців.–

142.
Козацьке коло. – 318.
Коментарі до видання “А.О.Скальковський. Історія Нової Січі,  або

останнього Коша Запорозького”. – 143.
Коментарі до видання: “Ф.Макаревский Материалы для историко-

статистического описания Екатеринославской епархии”. – 249.
          Конференция о роли КПСС в достижении победы над фашизмом. –
59.

Кошовий Олешківської Січі. – 122.
Краєзнавство і сучасна історична освіта.– 105.
Краєзнавство на Дніпропетровщині на сучасному етапі.– 189.
Краєзнавство Придніпров’я і його постаті. – 328.
Краєзнавство: наука і аматорство. – 250.
Краєзнавці відкривають нові імена ... і виправляють помилки. – 337.
Краєзнавці і краєзнавство Придніпров’я.– 251.

Левобережная Украина второй половины XVII- середины XVIII вв. в
трудах Н.Н.Петровского. – 39.

Ленин В.И. о партийности исторической науки. – 1.
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Листи Мазепи до коханої. – 106.
Людство нам вірить. – 28.

“Місця перебування звинувачених не встановлені”. – 193.
Магдебурзьке право в Україні у XIV-XVIII ст. – 173.
Магістратські архіви. – 313.
Материалы по истории городов Левобережной Украины второй

половины XVII-XVIII вв. в Рукописном отделе ЦНБ АН УССР. – 42.
Матеріали Законодавчої комісії 1767 г як джерело до історії міст

Гетьманщини XVIII ст. – 191.
Место фамильных фондов государственных архивов в историческом

краеведении ( на материалах Левобережной Украины). – 71.
Методические советы по подготовке к практическим занятиям по

истории СССР на подготовительном отделении. – 44.
Методические указания для студентов 1 курса заочного факультета

по изучению основных проблем социально-экономического развития
Украины в XIV-XVIII вв. – 16.

Методические указания для студентов 2 курса “Классовая борьба на
Украине в дооктябрьский период (ХІХ- начало ХХ вв.)”.– 25.

Методические указания и контрольные работы по истории СССР для
8-го класса заочной школы. – 9.

Методические указания и контрольные работы по истории СССР для
9-го класса заочной школы. – 10.

Методические указания к изучению курса “История Украины” в
средней школе. – 45.

Методические указания к изучению курса исторического
краеведения.– 53.

Методические указания по изучению основных проблем социально-
экономического развития Украины в XIV-XVIII вв. для студентов-
заочников.–69.

Мить довжиною в два тисячоліття. – 252.
Михайло Комаров і Катеринославська “Просвіта” (1905-1913 рр.) –

339.
Михайло Комаров і Катеринославщина. – 340.
Михайло Комаров.– 338.
Міста Гетьманщини за Генеральним описом Малоросії. – 192.
Міське управління і суд козацької держави другої половини XVII-

XVIII ст. (аналіз юридичних актів).– 253.

Нарис історії вивчення краю.–163.
Народна освіта на Катеринославщині в кінці XVIII - на початку

XVIII століття.–123.
Народное образование на Екатеринославщине в дооктябрьский

период.–89
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Население Стародубщины по переписной книге 1721 г. – 80.
Наукова та культурно-освітня діяльність В.І.Пічети в

Катеринославі.– 81.
Наукова цінність джерел економіко-статистичного характеру (на

прикладі ревізьких книг).– 82.
Науково-технічна інтелігенція України в революційних подіях ХХ

ст.– 164.
Національна гірнича академія України. Історичний нарис. – 198.
Невідомий додаток до відомої біографії. – 199.
Незгасиме світло “Просвіти”. – 341.
Немецкое право на Левобережной Украине в отечественной

дооктябрьской историографии. – 29.
Неопубліковані праці до історії Запорожжя XVII-XVIII ст.– 153.
Новгород-Северский по Генеральной описи 1765-1769 гг. – 90.

Образование и начальный этап деятельности Екатеринославского
высшего горного училища. – 200.

Опыт методики преподавания истории в советской высшей школе:
периодизация, особенности (на материалах Украины).– 107.

Органи міського самоврядування Гетьманщини та особливості
документації їх канцелярій. – 201.

Орільський талант. – 268.
Освещение вопросов освободительногодвижения и классовой

борьбы на Украине в XVII-XIX вв. в трудах советского ученого
Ф.П.Шевченко.– 50.

Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. и
воссоединение  Украины с Россией: Методические указания к
практическим занятиям.– 46.

Особенности состава фамильных архивных фондов и методика их
анализа (на материалах Левобережной Украины). – 108.

Останні спроби запорожців відстояти свої вольності.– 154.
Останній лоцман – лауреат літературної премії. – 185.
От де, люде, наша слава... – 174.
Отечественная историография социальных отношений и классовой

борьбы в городах Левобережной Украины во второй половине XVII-XVIII
вв.– 51.

Отражение качественных изменений в исторической науке и
историческом образовании на Украине в научной периодике 30- начала
40-х гг. – 67.

Отражение эволюции общественного сознания в рукописных
сборниках втор. половины XVII-XVIII вв. фамильных архивов
Левобережной Украины.–91.
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“Прошу мені допомогти розібратися...” – 194.
Пам’ять минулих літ. – 330.
Пашенные люди городов Левобережной Украины.– 35.
Первая краеведческая. – 83.
Перший загальний перепис дворів населених пунктів Чернігівського

полку 1721 р. – 84.
Питання історії Волинів працях О.І.Барановича.– 92.
Післямова до видання: “І.П.Крип’якевич. Коротка історія України”.–

134.
Повернення із безвісти. – 342.
Поле слави руської.– 30.
Полуботок Павло. – 319.
Поль О.М. і Піквікський клуб у Катеринославі. – 331.

          Пошуки істини (до початкової історії м. Дніпропетровська). – 269.
Прелюдія “великого терору”. – 254.
Прикраса козацького краю.– 175.
Про увічнення пам’яті видатного земляка М.Ф.Комарова.– 343.
Проблеми історії міст Лівобережної України (приватновласницькі

міста другої половини XVII- середини XVIII ст.) – 109.
Проблеми періодизації української державності.– 138.
Проблемы социально-экономического развития городов Украины в

украинской советской историографии. – 7.
Прогрессивное значение воссоединения Украины с Россией для

развития городов Левобережья. – 21.
Проект створення педагогічного інституту в Катеринославі. – 110.
Просвітники. – 344.
Професор І.Ф.Ковальова і розвиток археологічних досліджень

Степового Подніпров’я. – 345.
Публицистическое сочинение В.Г.Полетики.– 124.

“Речових доказів немає ...” – 196.
Рада генеральної старшини. – 202, 270.
Рада січової старшини. – 203, 271.
Ревізії маєтностей як джерело з історії землеволодіння Гетьманщини

в першій третині XVIII ст. – 165.
Ревізія Миргородського полку 1723 р. – 255.
Репрезентативність джерел до історії міст Гетьманщини. – 242.
Реставрация? Нет, воскрешение. – 111.
 Рецензія на кн.: Кучернюк М.Ф. Джерела про російсько-українські

політичні зв’язки в роки Визвольної війни українського народу. – 36.
Рецензія на кн.: Пірко В. Заселення Степової України в XVI-XVIII

ст.– 176.
Рецензія на кн.: Русский город.– 41.
Розанов Василь Федорович. – 204, 272.
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Розумовський Андрій Кирилович. – 205, 273.
Розумовський Кирило Григорович.– 206, 274, 320.
Розумовський Олексій Григорович. – 207, 275, 321.
Розумовський Олексій Кирилович. – 208, 276.
Розумовські. – 209, 277.
Роль археологічних з’їздів у вивченні історії місцевого краю. – 93.
Російський князь – український автономіст? – 125.
Рубець Олександр Іванович. – 210, 278.
Румянцевская опись как источник для изучения формирования

предпролетариата на Украине. – 72.

“Соловей тут ніколи не заспіває... – їх тут немає”. – 197.
“Статті для заспокоєння руського народу”. – 219, 287.
Самарський Пустинно-Миколаївський військовий монастир.– 211,

279
Самойлович Іван Самійлович. – 212, 280.
Самойловичі. – 213, 281.
Січ Запорозька. – 214, 282.
Січова рада. – 215, 283.
Скальковський А.О. та його “Історія Нової  Січі”. – 140.
Скарби Полуботка. – 322.
Скарбниця історії українського козацтва. – 310.
Скільки Томаківці років? – 94.
Скоропадський Іван Ілліч. – 216, 284.
Слід на землі. – 256.
Слово про життя і творчість історика-документаліста. – 150.
Слушна порада.– 167.
Советская историография 50-70-х гг. о социальной борьбе в городах

Украины XVI-XVIII вв. – 5.
Советская историография о роли городов в укреплении русско-

украинских связей в XVI-середине XVII в. – 22.
Советская историография о сущности и роли немецкого права в

городах Украины XV - XVIII вв. – 6.
Советская историография социально-экономического развития

городов Украины в XVI-XVIII в. – 17.
Сосницьке дворянство на початку 80-х рр. XVIII ст. – 112.
Социально-экономическое развитие городов Украины в XVI-XVIII

вв.– 18.
Социально-экономическое развитие Украины в XIV- серединеXVIII

в. –77.
Социальные отношения и классовая борьба  в городах

Левобережной Украины второй половины XVII- середины XVIII вв. – 47.
Співець комуни і мадонни.– 95.
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Средневековая Германия в освещении советского историка-
медиевиста В.В.Стоклицкой-Терешкович. – 15.

Стародуб. – 217, 285, 323.
Стародубський полк.– 218, 286.
Статистические источники для изучения демографического

положения Левобережной Украины в первой половине XVIII в. – 126.
Страницы истории.– 40.
Структура и особенности переписной  книги  Черниговского уезда

1666 года. – 85.
Студії з історії Запорожжя в Дніпропетровському ІНО. – 113.
Сумщина в середині XVIII ст. – 114.

Табір козацький. – 220, 288.
Танський Антін. – 221, 289.
Танський Василь. – 222, 290.
Тарновський Василь Васильович (молодший). – 224, 292, 325.
Тарновський Василь Васильович (старший). – 223, 291, 324.
Тарновський Григорій Степанович. – 225, 293, 326.
Тарновські. – 226, 294.
Термін “місто” та “містечко” на Україні в економіко-статистичних

джерелах другої половини XVII ст. – 115.
Типология городов Левобережной Украины второй половины XVII-

XVIII веков. – 96.
Томаківська Січ. – 227, 295.
Томари. – 228, 296.
Троїцький собор у Новомосковську. – 229, 297.
Трощинський Дмитро Прокопович. – 230, 298.
Трощинський Степан. – 231, 299.

У лиху годину. – 158.
У сиву давнину. – 243.
Украинский город  XVI-XVIII вв. в сравнительно-историческом

освещении. – 60.
Украинско-немецкие торговые отношения в первой четверти XVIII

в.– 61.
Українська лінія. – 232, 300.
Українське козацтво на захисті південних рубежів. – 346.
Українське козацтво на тлі епохи. – 257.
Укрепление связей народных масс Левобережной Украины и России

во второй половине XVII- середине XVIII вв. – 37.
Універсали гетьманів як історичне джерело з історії українських

міст.– 166.
Урок історії для повнолітніх. – 127.
Уходники. – 233, 301.
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Участие советских историков в патриотическом воспитании воинов.
– 62.

Фамільні архіви Гетьманщини: археографічний аналіз публікацій. –
332.

Фільварок. – 234, 302.

Б.Хмельницький і складання української державності. – 180.
Богдан Хмельницький і складання української державності. – 177.
Богдан Хмельницький і українське місто. - 145.

Хоч і не всі знають, де ми живемо. – 139.

Цей квапливий ювілей. – 97.
Цехи. – 235, 303.
Цецюра Тиміш – 236, 304.
Цікава книга по проблемам геральдики. – 73.
Цінне джерело з історії Чернігівщини (Переписні книги 1666 р.) –

63.

Чаплинське повстання 1919 р. – 74.
Чепа Андріян Іванович. – 237, 305.
Чортомлицька Січ. – 238, 306.
Чуйкевич Василь. – 239, 307.

Шаула Матвій. – 240, 308.
Штаб повстанських  радянських  військ  Лозово-Синельниківського

району. – 75.

Этапы развития советской археографии на Украине и их
особенности.– 76.

Юбилейная научная сессия в Днепропетровске. – 23.
Ювілейна наукова сесія у Дніпропетровському держуніверситеті. –

24.

Яворницький Д.І.  і дослідження історії України в
Катеринославському ІНО. – 147.

Яворницький (Еварницький) Дмитро Іванович. – 241, 309, 327.
Яку дату святкуватимемо наступного травня? – 158.

L’otaman Kost’ Hordijenko, chef  de la Sic des Zaporoques.– 144.

Ukrajna tortenete. XVI-XVIII szazad. – 259.
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