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Коваленко Володимир Петрович (1954-2016) народився 10 квітня 1954 року в 

м. Семенівка Чернігівської області. З 1962 року постійно мешкав у Чернігові, де закінчив із 

відзнаками загальноосвітню школу № 6 (1971 р.) та Чернігівський державний педагогічний 

інститут ім. Т.Г. Шевченка (1976 р.), після чого вступив на службу науковим співробітником 

до Чернігівського історичного музею. Протягом 1980-1986 років очолював сектор археології 

музею. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Походження літописних міст 

Чернігово-Сіверської землі”.

З 1986 року до 2015 року -  викладач, завідувач кафедри Чернігівського національного 

університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка, а з 2013 року і до 23.10.2016 

року -  науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. 

Тарновського.

В.П. Коваленко -  археолог, історик, громадський діяч, все своє життя присвятив 

вивченню, збереженню та популяризації історичних знань про Чернігів та Чернігівщину. 

Саме за його ініціативою в Чернігівському історичному музеї був створений перший на 

теренах колишнього СРСР сектор археології, співробітники якого, очолювані В.П. 

Коваленком завдяки організованими ним цільовими і планомірними археологічними 

дослідженнями збагатили знання про ранню історію Чернігова. На підставі глибоких 

наукових досліджень були розроблені та затверджені охоронні археологічні зони міста, що 

дозволило не тільки зберегти історичне минуле міста, а й перетворити Чернігів на одне із 

найбільш досліджених історичних міст України. Наслідком праці археологічних експедицій 

під проводом В.П. Коваленка стали уточнення та затвердження дат заснування багатьох 

історичних міст Чернігівщини, в тому числі й відзначення в 1992 році 1300-річчя Чернігова.

Започаткувавши та очолюючи археологічні дослідження Новгорода-Сіверського, 

Шестовиці, Батурина тощо В.П. Коваленко вніс неоцінений внесок у популяризацію історії 

Чернігівщини й Чернігова як історичного, культурного та адміністративного центру краю. 

Сотні наукових конференцій, в тому числі й міжнародних були організовані та проведені ним



в Чернігові, у тому числі й виїзне засідання Міжнародного з’їзду славістів у вересні 

1983 року -  найбільший представницький історичний науковий форум, який відбувався в 

нашому місті протягом середини XX -  початку XXI століть. Завдяки подвижницькій праці 

В.П. Коваленка до Чернігова була привернута увага керівництва нашої країни, що дозволило 

підвищити статус багатьох закладів, насамперед освіти, розташованих в місті.

Багато уваги В.П. Коваленко приділяв роботі з учнями та молоддю. Відроджений ним 

археологічний гурток при Чернігівському історичному музеї та археологічні гуртки при 

інституті виховали плеяду видатних на сьогодні археологів та істориків, які продовжуючи 

справу свого вчителя своїми роботами відомі далеко за межами Чернігова й України. Вже 

наприкінці 1980-х років за чернігівськими дослідниками закріпилося визначення -  

Чернігівська археологічна школа.

В.П. Коваленко відкрив і дослідив у Чернігові фундаменти чотирьох раніше невідомих 

храмів часів Київської Руси, що значно підсилює рівень і важливість Чернігова як княжого 

міста. Підсумками археологічного вивчення Чернігова стали десятки тисяч знахідок, які нині 

зберігаються в Чернігівському обласному історичному музеї ім. В.В. Тарновського, серед них 

-  чаші князя Чернігівського, Великого князя Київського Святослава Ольговича та його сина -  

чернігівського князя Ігоря Святославича, героя “Слова о полку Ігоревім”.

Науковий доробок В.П. Коваленка складають понад 500 монографій, статей, 

публікацій, переважна більшість з яких -  присвячена місту Чернігову. Саме завдяки цьому до 

Чернігівщини привернута увага міжнародної наукової спільноти, що є дуже важливим 

елементом міжнародної підтримки України.

Неоціненний внесок зробив В.П. Коваленко у перетворення Чернігова з провінційного 

обласного центру, в якому є декілька цікавих церков, на потужний історичний центр з 

пам’ятками національного значення, який щорічно відвідується тисячами туристів.

Все це дає нам підстави клопотатися про присвоєння Коваленку Володимиру 

Петровичу звання “Почесний громадянин міста Чернігова”.


