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Українознавство – 2005: Календар-щорічник

ДОСЛІДНИК СТЕПОВИХ КУРГАНІВ 
(до 60-рiччя вiд дня народження Вiталiя Отрощенка)

Вiталiй Отрощенко – вiдомий український археолог, дослiдник давнiх суспiльств епохи мiдi й
бронзи, вже понад 12 рокiв вiн завiдує вiддiлом археологiї енеолiту i доби бронзи Інституту
археологiї Нацiональної Академiї наук України. Народився Вiталiй Васильович у Чернiговi у
рiк Перемоги (1945), 20 вересня. 1968 року закiнчив кафедру археологiї та музеєзнавства
iсторичного факультету Київського унiверситету iменi Тараса Шевченка i з того часу є
постiйним спiвробiтником Інституту археологiї. Вже у студентськi роки почав брати участь у
дослiдженнi курганiв степової зони України в складi Керченської (1964–1967), згодом –
Каховської (1968–1970) новобудовних експедицiй. З 1975 року очолив роботу Запорiзької
експедицiї Інституту археологiї АН УРСР. В цi роки Вiталiй Васильович сформувався як
провiдний фахiвець з поховального ритуалу доби бронзи – раннього залiза. Ним особисто
були дослiдженi понад 100 курганiв на Керченському пiвостровi та в пониззi Днiпра. Серед
них є поховальнi споруди, вiдкриття i дослiдження яких стали справжньою подiєю в науцi:
могильник бiля с. Заповiтне, Любимiвськi кургани, Великобiлозерськi кургани, Чингульський
курган. 1981 року В. Отрощенко захищає дисертацiю на здобуття ступеня кандидата
iсторичних наук.

На основi дослiдження поховальних пам’яток Пiвнiчного Причорномор’я Вiталiй Васильович
видiлив особливу Бiлозерську культуру (1985 р.). Ним була розроблена концепцiя ґенези та
розвитку Покровської та Бережнiвсько-маївської культур зрубної культурно-iсторичної
спiльноти (доба пiзньої бронзи), захищена згодом (2002 рiк) у формi докторської дисертацiї.
У 90-тi роки, поряд iз дослiдженням матерiальної i духовної культури та соцiального ладу
давнього населення степової України, об’єктом зацiкавлень науковця стають етнiчнi
процеси, якi розгорталися у доiсторичнi i передiсторичнi часи на наших теренах, що
знайшло вiдбиття у вiдповiдних роздiлах тритомного видання «Давня iсторiя України» та у
колективнiй монографiї «Етнiчна iсторiя Давньої України».

Загалом же перу В. Отрощенка належить понад 300 друковних праць, серед яких – 1
монографiя та 10 колективних монографiй1.

19 грудня 1998 року В. Отрощенка обрано членом Постiйно дiючої Ради Мiжнародного
Союзу Праiсторичних та Протоiсторичних наук при Департаментi археологiї Ґентського
унiверситету в Бельгiї. 2002 року його удостоєно Державної премiї в галузi науки i технiки.

Вiталiй Васильович член Ради із захисту докторських дисертацiй при Інститутi археологiї
НАН України, викладач Нацiонального унiверситету Києво-Могилянська академiя. Пiд його
керiвництвом захищено 5 дисертацiй на здобуття вченого ступеня кандидата iсторичних
наук. Вiн є також науковим редактором журналу «Археологiя» та «Енциклопедiї сучасної
України», а також ряду серiйних збiрок наукових праць.

Сергiй Конча

1Серед найбiльш значних праць: Белозерская культура // Культуры эпохи бронзы на
территории Украины. – К., 1986; Письмена срубной культуры // Studia Praehistorica. – T. 9.
– Sofia, 1988; Проблеми перiодизацiї культур середньої та пiзньої бронзи пiвдня Схiдної
Європи (культурно-стратиграфiчнi зiствлення). – К., 2001; К истории племён срубной
общности // Археология восточноевропйской лесостепи. – Вып. 17. – Воронеж, 2003.


