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ДО ЮВІЛЕЮ 
НАТАЛІЇ МИХАЙЛІВНИ СЕКЕРСЬКОЇ

21 квітня 2012 р. виповнилося 75 років відо
мому досліднику античних старожитностей 
ПівнічноЗахідного Причорномор’я, кандида
ту історичних наук, завідувачу відділу експону
вання археологічних пам’яток Одеського ар
хеологічного музею НАН України Н.М. Се 
керській. 

Наталія Михайлівна (до заміжжя Андруні
на) народилася у м. Тамбов у сім’ї службовця. 
Батько Наталії був авіатором. У 1939 р. його 
перевели на роботу до Заполяр’я, а сім’я при
їздить до Одеси на постійне проживання. 

У 1945—1955 рр. Наталія навчалася в Одесь
кій середній школі № 36. У 1956 р. збулася її 
мрія — вона стала студенткою історичного фа
культету Одеського державного університету, 
який закінчила 1961 р. В роки навчання визна
чилися мета і шлях всього її життя — антична 
археологія. Її вчителями та наставниками тоді 
були М.Ф. Болтенко, М.С. Синіцин і О.М. Ме
ліхов. Під час навчання Наталія Михайлів
на познайомилася зі студентомісториком 
П.М. Секерським, який і став її чоловіком.

Ще до закінчення університету, в 1961 р., 
Наталія Михайлівна була прийнята на роботу в 
Одеський археологічний музей на посаду науко
вого співробітника. В різний час вона працюва
ла на посадах старшого наукового співробітника 
та завідувача відділу «Стародавній Єгипет». Від 
1987 р. ювілярка очолює відділ експонування 
археологічних пам’яток музею. Завдяки її про
фесійності та наполегливості, за цей час експо
зицію музею було значно оновлено й модерні
зовано в руслі новітніх вимог музеєзнавства.

Зі студентських років Н.М. Секерська брала 
активну участь в роботі археологічних експе
дицій музею. Основним об’єктом її досліджень 
є Ніконій — давньогрецьке місто, рештки яко
го розміщені на північних околицях с. Роксо
лани, на лівому березі Дністровського лиману. 
Тут вона під керівництвом М.С. Синіцина та 
А.Г. Загинайла пройшла довгий шлях від ла
боранта до начальника експедиції. Зараз вона 
очолює спільну українськопольську експеди
цію, яка займається охоронними розкопками 

городища, постійно веде боротьбу з «чорними 
археологами». Крім Ніконія, ювілярка в різний 
час брала участь у розкопках Тіри та городища 
Надлиманське, була учасницею експедицій 
ІА АН СРСР в Молдові, Литві та Туркменістані.

Польова діяльність вченої значною мірою 
визначила і її наукові інтереси. 1976 р. в Інститу
ті археології АН СРСР (Москва) їй була затверд
жена тема кандидатської дисертації «Античный 
Никоний и его округа в VI—IV вв. до н. э.». На
уковим керівником стала д. і. н. І.Т. Круглікова. 
Дисертація була успішно захищена в 1983 р. 

Зпід пера Н.М. Секерської вийшло понад 70 
наукових праць, присвячених різним аспектам 
античної історії й археології ПівнічноЗахідного 
Причорномор’я, передусім, давньогрецькому 
місту Ніконію від його заснування наприкінці 
VI ст. до н. е. до римської доби включно. Серед 
праць — дві монографії — «Античный Никоний 
и его округа в VI—IV вв. до н. э.», К., 1989; «Ни
коний Римской эпохи» (у співавторстві), Одеса, 
2008; ще дві — готуються нині до друку.

Від 1965 р. дослідниця незмінно є секрета
рем Вченої ради музею, а також активним чле
ном Одеського археологічного товариства.

Н.М. Секерська знаходиться в розквіті 
творчих сил, має багато цікавих задумів. Тож 
побажаємо їй міцного здоров’я та подальших 
звершень на ниві археології.
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