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Стать Ч Дата народження 24/04/1949 | Громадянство  Україна  

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Доктор історичних наук - археологія 

Вчене звання  Професор 

Посада Завідувач кафедри 

Кафедра Археології та музеєзнавства 

Факультет/інститут Історичний 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1. Археологія, бакалаври, 1 курс, лекції 

2. Археологія та преісторія, бакалаври, 1 курс, лекції 
3. Основи археології, бакалаври, 1 курс, лекції, семінари 

4. Археологія України, бакалаври, 1 курс, лекції, семінари 
5. Археологія ранніх слов’ян, бакалаври, 4 курс, лекції 
6. Археологія Європейського Бірбарикуму, магістри, 1 
курс, лекції 

7. Археологічна типологія та класифікація, магістри, 1 
курс, лекції 

У попередні періоди 1. Історія археології, бакалаври, 1 курс, лекції 

2. Античний світ та варвари, магістри, 1 курс, лекції 
3. Археологічна періодизація і хронологія, магістри, 1 
курс, лекції, семінари 
4. Типологія та класифікація археологічного матеріалу, 

магістри, 1 курс, лекції, семінари 
5. Слов’яни та кочівники, магістри, 1 курс, лекції 
6. Фіксація археологічного матеріалу, бакалаври, курс, 

лекції, практичні заняття 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТ  
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 2004 по нині Завідувач кафедри археології та музеєзнавства 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 

64) 

 

 

 З 1976 по 2012 (з 2004 – за 
сумісництвом) 

Молодший, старший, провідний науковий співробітник 

Інститут археології Національної академії наук України (пр. Героїв Сталінграду, 12) 

Проведення археологіних досліджень 

 
 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 1968 по 1974 Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка 



Історик. Викладач історії та суспільствознавства,  
дипломна робота «Пізньозарубинецькі пам’ятки Середнього Подніпров’я» 

  

 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 

Іноземна мова 1 російська  

Іноземна мова 2 білоруська та інші слов’янські мовиі 

Іноземна мова 3 англійська і 

Комунікаційні компетентність Гарні навички комунікації отримав під час керівництва археологічними експедиціями 
протягом більш ніж 40 років та завідуванням кафедрою археології та музеєзнавства 
протягом 16 років 

Організаційна/управлінська 

компетентність 
Здійснюю керівництво археологічними експедиціями і кафедрою археології та 

музеєзнавства, а також низкою наукових проектів 

Цифрові компетенції Обробка інформації: Базовий рівень  

Інші комп’ютерні навички Використання програмного забезпечення для редагування фотографій (фотограф-

аматор), створення графічних таблиць, карт тощо 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Бідь-які дії, пов’язані з проведенням археологічних досліджень (польові дослідження 
– розвідки та розкопки, фіксація – фото, креслення, описи та ін.), підготовка 
наукових звітів, статей, монографій 

Області професійних інтересів Проблеми етногенезу слов’ян, культурно-історичний та соціально-економічний 
розвиток слов’янського суспільства, Середнє Подніпров’я та Лівобережжя, 
пізньозарубинецькі пам’ятки І-ІІ ст. н.е., київська культура III-V ст., контакти з 
іншими етнічними спільнотами рубежу ер – першої половини І тис. н.е. 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації Монографії: 
Давні слов’яни: археологія та історія. Навчальний посібник. К., 2012 (у співавт.) 
Археологія України. Курс лекцій. К., 2005 (у співавт.) 
Славяне Поднепровья в первой половине І тыс. н.э. – Monumenta studia Gothica III. Lublin, 

2004 
Олександрівка 1 – багатошарове ранньослов’янське поселення біля Чернігова. Чернігів, 
1996 (у співавт.) 

Памятники киевской культуры. Свод археологических  источников. К., 1992 (у співавт.) 
Среднее Поднепровье и Днепровское Левобережье в первые века нашей эры. М., 1991 (у 
співавт.)  
Ранние славяне Подесенья III-V вв. н.э. К., 1984, 

            а також понад 200 статей 
Презентації   
Проекти  2005-2010 Спільний конкурс НАН України та РГНФ: 

Праслов'янські археологічні пам'ятки на території басейну Південного Бугу та українського 
Подніпров'я 
Слов'яни та їхні сусіди у Дніпро-Донському лісостепу в I - V ст. н.е. 
2001-2003 Державний фонд фундаментальних досліджень 
Проблема походження українського народу (етнокультурні та соціальні процеси на території 
України у І тисячолітті н.е.) 
1999-2001 Міжнародний фонд «Відродження» 
The Germans, Sarmatians and Slavs between the Dnieper and the Don at the Late Roman period (3th 
- 5th cc. AD) 



Конференції Міжнародна наукова конференція з нагоди 75-річчя кафедри археології та музеєзнавства 
«Археологія та музейна справа в системі освіти і науки» (Київ, 24-25 жовтня 2019 р.) 

Міжнародна наукова конференція «Страва і медос: археологія життя» (Меджибіж, 27-29 

вересня 2019 р.) 
Міжнародна наукова конференція «Terra inter duo maria (Світ між двома морями. Балтика-

Вісла-Дніпро-Понт. Контакти впродовж віків)» (Польща, Варшава, 11 квітня 2013 р.)  
Міжнародний науковий семінар «Культові та поховальні пам’ятки у Вісло-Дніпровському 

регіоні: проблеми інтерпретації» (Львів – Винники, 7-8 листопада 2013 р.)  
Міжнародна наукова конференція «Inter ambo maria. Північні варвари на шляху з 

Скандинавії до Чорного моря» (Гаспра, Крим, 3-7 жовтня 2012 р.)  

      Міжнародна наукова конференція «Ясторф і передримський залізний вік на півночі 
Середньої Європи»  (ФРН, Бад Бефензен, 18-22 травня 2011 р.) 
      Міжнародна наукова конференція «Актуальные проблемы изучения ранней истории славян»  
(Мінськ, Інститут історії НАНБ, 29-30 вересня 2009 р.)  

      Міжнародна конференція «Народження слов’янських держав. Стан та перспективи 
дослідження»  (Львів,  22-25 вересня 2008 р.) 

  

Премії та нагороди  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 1991 рік 
Медаль «В пам’ять 1500-ліття Києва» (1982) 

Членство в 
організаціях 

Спілка археологів України 
Профспілка 

  
  
  

  

 
 

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі) 

Найменування  Посилання 
Дипломи  

Сертифікати   
Публікації  
Проекти  
Дослідження   

 
 
 
 


