ДО 70-річчя
КРАСИЛЬНІКОВА КОСТЯНТИНА ІВАНОВИЧА

Спекотне літо 1964 року. На річці Кальміус
працює експедиція О.Г. Шапошникової. Серед студентів-практикантів Луганського педінституту своєю індивідуальністю виділяється стрункий спортивний першокурсник Костянтин Красильніков. Відтоді його життя
пов’язане з археологією.
Народився Красильніков 3 січня 1941 р. в
м. Луганськ. До вступу в педінститут (1963—
1967 рр.) працював (1957—1960 рр.) на заводі
ім. Леніна, в 1960—1963 рр. був на службі в армії.
Багато археологів вдячні Костянтину Івановичу та його учням за їхній внесок у археологічні дослідження. За першим покликом він завжди приходив на допомогу. Під його керівництвом більше ніж за 40 років було організовано
й проведено близько 300 експедицій, у яких взяли участь понад 6 тис. студентів історичного й
інших факультетів університету, слухачів МАН
України. Науковий діапазон експедицій охоплює час від пам’яток палеоліту до середньовіччя. Слід згадати й допомогу К.І. Красильнікова
в дослідженні Трипілля. Починаючи з Шкарівки, потім Миропілля, Онопріївка, Веселий Кут,
Березівка, Бодаки та ін. — завжди у розкопках
цих поселень брав участь його загін. Без допомоги Костянтина Івановича та його команди
неможливо було б дослідити цілий регіон трипільської спільноти — Буго-Дніпровське межиріччя. Він не тільки допомагав у дослідженні
цих пам’яток, а й зносив труднощі експедиційних буднів. Учений брав участь у багатьох новобудовних експедиціях, зокрема Миколаївській
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їнської АЕС. А ще розкриття таємниць античних міст Північного Причорномор’я, старовини слов’ян і Русі.
Останні роки його праці пов’язані з археологією Києва. Численні сторінки в минуле
стародавнього Києва вписані завдяки бригаді Красильнікова. Це околиці Києва, Китаєво, город Володимира, Копирів кінець, Десятинна та Михайлівська церкви, Поділ та ін. За
працю з дослідження садиби «Арсеналу» мерія
міста нагородила Костянтина Івановича грамотою та іменним годинником. Де б працювали луганчани, вчений завжди попереду як взірець для молоді.
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Луганськ. Парк-музей давніх скульптур

К.І. Красильніков зробив внесок у розвиток археологічної науки не тільки України, а й
ближнього та далекого зарубіжжя, понад десятиліття він керує дослідницьким загоном студентів історичного факультету ЛНУ в складі
міжнародних археологічних експедицій в Болгарії, Угорщині, пустелях Туркменії, горах дагестану та безкрайніх степах Росії.
35 років К.І. Красильніков присвятив справі
виявлення, паспортизації та внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України,
особливо Луганської обл. Ним відкрито близько
3 тис. пам’яток старовини.
Поряд з археологічними дослідженнями
основним місцем його праці є Луганський національний університет ім. Т. Шевченка. Там
Костянтин Іванович від 1967 р. працює спочатку асистентом, потім викладачем, старшим
викладачем на історичному факультеті. Кандидатську дисертацію захистив в Інституті археології АН СРСР у 1980 р. (тема: «Населення Середньодонеччя в VIII — на початку Х століть».
Від 1985 р. він доцент, від 2002 р. — почесний
професор. Основні наукові інтереси вченого пов’язані з археологічними дослідженнями
стародавньої історії євразійських народів, зокрема південного сходу Східної Європи. Автор
понад 170 наукових робіт, з яких шість монографій, посібники та підручники.
Під час роботи в університеті К.І. Красильніков створив на громадських засадах три шкільні музеї історії та краєзнавства, відділи археології у двох державних музеях, повністю оформив
експозицію народного музею с. Смолянінове Новоайдарського р-ну, створив парк-музей давніх
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скульптур і оформив археолого-етнографічний
музейний комплекс ЛНУ ім. Т. Шевченка з експозиційним фондом 4,5 тис. експонатів. Ще близько 40 тис. одиниць зберігаються у сховищах музею. У 2004 р. Наказом Кабінету Міністрів музейний комплекс віднесений до наукових об’єктів,
що становлять Національне надбання України.
З використанням матеріалів розвідок і розкопок К.І. Красильнікова захищено чотири
дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук. Нині вчений розробляє
проблему «Індоєвропейське та тюркомовне
населення у степовій зоні Південно-Східної
України ІІІ тис. до н. е. — початку ІІ тис. н. е.
за археологічними та писемними джерелами».
На базі ЛНУ ім. Т. Шевченка від 2004 р.
створена структура НАНУ — Луганське відділення Східноукраїнської філії Інституту археології, яке очолив К.І. Красильніков.
Костянтин Іванович нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради України «За особистий внесок у справу охорони, збереження і пропаганди пам’яток історії і культури
України» (Наказ № 29329 від 4.12.1991 р.), знаком «Відмінник освіти України» (Наказ № 327
від 15.11.1993 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки «За багаторічну добросовісну працю» (Наказ № 117 від 19.02.2001 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
(Наказ № 2901 від 13.09.2001 р.), званням Почесний професор університету (Наказ № 7 від
22.02.2002 р.), знаком МОН України «За наукові
досягнення» (Наказ № 162-К від 19.02.2007 р.).
Зичимо ювілярові доброго здоров’я та нових звершень!
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