
Централізована бібліотечна система  

Деснянського району м. Києва 

Бібліотека№115 

Свєшніков Ігор 

Кирилович  

(1915-1995) 
(до 100-річчя від дня 

народження українського 

історика, археолога) 

Дослідник Берестецької битви 
(за проектом Деснянської ЦБС „Україна в 

контексті європейської цивілізації”) 

   „Якщо архіви мовчать, то земля 

говорить”- ось кредо всього життя 

Свєшнікова, яке він підтвердив своїми 

археологічними розкопками у різних місцях 

Західної України. 

Ігор Кирилович Свє́шніков (Свє́шников) 
– український історик, археолог, дослідник 

Берестецької битви 1651 року, доктор 

історичних наук. 

   Народився 19 жовтня 1915 року в Києві у 

дворянській сім'ї. Навчаючись на 

юридичному факультеті Львівського 

університету настільки захопився 

археологією, що вона стала головною 

справою усього його життя. 

   Протягом 1946–1950 рр. брав участь у ряді 

археологічних експедицій, організованих 

Львівським відділенням Інституту 

археології Академії наук, що працювали на 

теренах Прикарпаття та Волині. Після 

закінчення навчання здійснює самостійні 

розкопки поселення ранньоскіфського часу 

біля с. Сухостав на Тернопільщині. 
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   Здобуті матеріали були покладені в основу 

написання кандидатської дисертації на тему 

„Пам'ятки племен бронзової доби 

Прикарпаття і Західного Поділля”, яку він 

успішно захистив у 1958 році в Інституті 

археології АН СРСР. 

   Понад 20 років Ігор Кирилович проводив 

розкопки на місці Берестецької битви, 

результати яких узагальнив у монографії 

„Битва під Берестечком” (1993). У книзі 

вперше було докладно відтворено перебіг 

битви і встановлено, що козацька армія за 

своєю організацією, військовою тактикою і 

озброєнням стояла на одному рівні з іншими 

тодішніми європейськими арміями, 

перевищуючи їх своїми бойовими якостями: 

подано історичну оцінку битви під 

Берестечком і її ролі у подальшому ході 

Визвольної війни українського народу. 

Досліджував давньоруське літописне місто 

Звенигород біля Львова, де виявив перші в 

Україні берестяні грамоти. 

Помер 20 серпня 1995 року, похований у смт 

Івано-Франкове Яворівського району 

Львівської області. 

   У 2005 році рішенням Рівненської 

обласної ради була заснована науково-

краєзнавча премія ім. І. Свєшнікова у 

галузі охорони культурної спадщини краю. 

Вручається щорічно з нагоди Міжнародного 

Дня охорони пам'яток історії та культури. 
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