ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Постанови Верховної Ради України
«Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
«Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році»
1.

Обґрунтування необхідності прийняття Постанови

Серед видатних постатей, пам’ятні дати та ювілеї яких будуть
відзначатися у 2021 році, несправедливо забули про видатного археолога,
професора, доктора історичних наук, заслуженого діяча науки і техніки
України Шрамка Бориса Андрійовича.
Борис Андрійович керував польовими роботами, якими були
охоплені території Вінницької, Донецької, Київської, Полтавської,
Сумської, Черкаської та Чернігівської областей. Шрамко створив
Сіверсько-Донецьку та Скіфо-слов'янську археологічні експедиції
Харківського університету, які очолював протягом трьох десятиліть.
Широкомасштабні дослідження проводились на пам'ятниках
бронзової доби, предскіфського та скіфського часу, раннього
середньовіччя та Київської Русі. Найвизначнішими та найвідомішими є
дослідження Більського городища, масштабні розкопки якого почалися у
1958 році та тривали протягом 1965 по 1995 р. З 1961 по 1964 рр
зусиллями Сіверсько–Донецької експедиції досліджено Люботинське
городище в басейні Сіверського Дінця. У 2006 році за ініціативи вченогоархеолога було створено історико-культурний археологічний заповідник.
Паралельно з практичними дослідженнями, Борис Андрійович
більше 50 років читав лекції та вів семінарські курси з археології, історії
археології, історіографії та інших дисциплін. 45 років керував
археологічною практикою студентів історичного факультету.
Також Шрамко є автором навчальних посібників, підручників з
історії первісного суспільства, археології ранньої залізної доби Європи,
методичних рекомендацій для студентів історичного факультету. Автор
близько 300 наукових та науково-популярних робіт.
Протягом двох десятиліть Борис Андрійович був членом Польового
комітету Інституту археології НАН України, членом спеціалізованої
вченої ради цього інституту із захисту докторських та кандидатських
дисертацій, членом редколегії республіканського міжвідомчого збірника
наукових праць «Археологія» (1981—1985 рр.), Полтавського наукового
журналу «Археологічний літопис Лівобережної України» (1997—
2009 рр.), наукового щорічника «Древности» (1994-2012 рр.). Під його
керівництвом було захищено сім кандидатських та дві докторські
дисертації.
Плідною була і громадська діяльність вченого. З 1967 року
Б. А. Шрамко представляв Україну в ЮНЕСКО, виступаючи членом
міжнародних комітетів з вивчення стародавньої металургії заліза, активно
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співпрацював у Міжнародному комітеті з історії землеробства та
землеробських занять в Данії.
2.

Цілі і завдання прийняття Постанови

Метою даного проекту Постанови є доповнення списку видатних
постатей та дат, відзначення та вшанування яких планується у 2021 році.
3.
Загальна характеристика та основні положення проекту
Постанови
Проект Постанови доповнює перелік ювілеїв видатних осіб, які у
2021 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні.
Пропонується у 2021 році відзначити 100 років із дня народження Бориса
Андрійовича Шрамка (1921-2012), видатного українського археолога,
доктора історичних наук, професора.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
У даній сфері правового регулювання основними нормативноправовими актами є Конституція України, Закон України «Про
культуру», укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів
України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація зазначеного проекту Постанови не потребує додаткових
витрат з Державного бюджету України. Фінансування заходів буде
здійснюватися в рамках витрат, передбачених Постановою від 16 грудня
2020 року № 1092-IX.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
Постанови
Прийняття Постанови сприятиме популяризації відомих діячів,
серед яких видатний археолог, професор, доктор історичних наук,
заслуженій діяч науки і техніки України Шрамко Борис Андрійович.

Народний депутат України

О.І. КУЛІНІЧ
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