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В останні десятиліття ми стали свідками утіш

ного факту, коли наше суспільство (перш за 

все) та держава стали вшановувати відомих 

віт чизняних вченихархеологів, які зробили 

вагомий внесок у вивчення стародавньої істо

рії України, і в історичну науку загалом. При

чому, це відбувається і в столиці нашої держа

ви, і на малій батьківщині вчених або місцях їх 

дослід жень. Як відомо, в Києві є вулиця імені 

В.В. Хвойки, з яким пов’язане відкриття низ

ки археологічних культур. На будинку, де меш

кав видатний вченийархеолог С.М. Бібіков, 

відкрита меморіальна дошка. Пам’ятний знак, 

при свячений дослідникам античного міста Оль

вія, встановлений на території цього історико

культурного заповідника, а в історикокуль

тур ному заповіднику «Самчики» (Хмельниччи

на) є пам’ятний камінь на честь славнозвісного 

українського історика й археолога М.Ю. Брай

чевського. На батьківщині відомого українсь

кого скіфознавця та поета Б.М. Мо золевського 

в с. Миколаївка на Миколаїв щині є вулиця 

його імені, меморіальна дошка на хаті, де він 

народився, а на місці табору археологічної екс

педиції Б.М. Мозолевського, в с. Шолохове на 

Днепропетровщині, стоїть кам’яна стела, при

свячена його пам’яті.

Наприкінці 2011 р. перелік місць увічню

вання пам’яті відомих вчених, колишніх спів

робітників Інституту археології НАНУ попов

нився ще одним пунктом. На батьківщині ви

датного українського археолога, скіфознавця, 

визначного дослідника воєнної справи скіфів, 

доктора історичних наук, професора Євгена 

Васильовича Черненка в с. БудаВороб’ї Ма

линського рну Житомирської обл. відбулося 

урочисте відкриття меморіальної дошки його 

пам’яті. З портретом Євгена Васильовича та 

супроводжуючим відповідним надписом вона 

встановлена на будинку сільської ради.

Слід зазначити, що цю подію наближали

наполегливо, насамперед, рідний брат Євгена 

Васильовича — Віктор Васильович Черненко, 

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА 

ЄВГЕНА ВАСИЛЬОВИЧА ЧЕРНЕНКА

представники засобів масової інформації, перш 

за все кореспондент районної малинської газе

ти «Соборна площа» Н. Петренко, статті котрої 

про Є.В. Черненка викликали чималий інте рес 

у населення Малинського району та у мешкан

ців с. БудаВороб’ї, а також розуміння та по

важне ставлення до вирішення цього питання 

адміністрації сільської ради на чолі з її головою 

А.Б. Навроцьким. У місцевій школі є меморі

альна експозиція, присвячена науковій діяль

ності Євгена Васильовича Черненка.

На відкритті меморіальної дошки були при

сутні мешканці с. БудаВороб’ї, представники 

сільської ради, місцева інтелігенція та молодь, 

брат Є.В. Черненко — В.В.Черненко, а також 

учні Євгена Васильовича — д. і. н. С.А. Скорий 

(Інститут археології НАНУ) та к. і. н. полков

ник В.М. Грицюк (Національний університет 

оборони України).

С.А. СКОРИЙ 

На відкритті меморіальної дошки: зліва на
право д. і. н. С.А. Скорий та к. і. н. В.М. Гри
цюк


