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ЮВІЛЕЇ

СЕРГІЮ ЛЕП'ЯВКУ – 50

24 липня 1960 р. виповнилося 50 років з дня народження Сергія Анатолійови�
ча Леп'явка, доктора історичних наук, професора.

Сергій Леп'явко закінчив середню школу №1 міста Чернігова, працював робіт�
ником на Чернігівському радіоприладному заводі, навчався в Чернігівському
педінституті та Львівському університеті, який закінчив у 1984 р. Працював
сільським вчителем, викладачем Чернігівського педінституту. Науковою робо�
тою почав займатися в університеті, але добру можливість для її продовження
отримав після вступу в аспірантуру до відділу історії середніх віків Інституту
історії Академії наук України в Києві. Протягом трьох років навчання (з листопа�
да 1988 по жовтень 1991 р.) підготував кандидатську дисертацію на тему "Ко�
зацькі повстання 1591 – 1596 років", яку захистив у січні 1992 р. Науковий кері�
вник – доктор історичних наук, академік Валерій Смолій.

У листопаді 1992 р. Сергій Леп'явко повернувся до роботи в Чернігівському
педагогічному інституті, де працював доцентом кафедри історії України. З верес�
ня 1995 до серпня 1998 р. знову присвячує основний час науковій роботі вже як
докторант Інституту історії України Національної академії наук України. У 1996 р.
вийшла у світ монографія "Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні", яка стала
однією з перших великих праць, присвячених ранньомодерній історії України,
виданих у пострадянські часи. У 1999 р. надрукована наступна книжка дослідника
"Українське козацтво в міжнародних відносинах (1561 – 1591)".

У 2000 р. захистив докторську дисертацію на тему "Військово�політична
діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561 – 1595 рр.)".
З вересня 1998 р. – доцент, професор (з 2003), завідувач кафедри (2005 – 2010)
Чернігівського педагогічного університету. За сумісництвом працює провідним
науковим співробітником Інституту археографії та джерелознавства ім. Михайла
Грушевського НАН України. Проходив наукові стажування в Польщі (Варшав�
ський університет, Інститут історії Польської академії наук – 1991, 1997, 2002),
США (Програма міжнародних академічних обмінів імені Фулбрайта, універси�
тет Колорадо – 2003 – 2004), Канаді (Канадський інститут українських студій –
2007).

Професор Леп'явко є автором понад 150 наукових праць з історії України,
українського козацтва, міжнародних відносин ранньомодерної доби, порівняль�
ної історії, історії Чернігова.

З 2001 р. Сергій Леп'явко – співзасновник і директор громадської організації
"Сіверський інститут регіональних досліджень", яка займається науковою робо�
тою, публікацією та популяризацією наукових знань. Він є організатором низки
конференцій, зокрема щорічних Костомарівських читань, які проводяться в Чер�
нігові з 2001 р. для обговорення актуальних проблем історії України, історіографії
та джерелознавства доби козаччини. Участь у цьому науковому зібранні беруть
учені з Інституту історії України НАН України, інших академічних, навчальних і
музейних закладів Києва та інших міст України (Запоріжжя, Одеса, Рівне та ін.).

Професор Леп'явко охоче ділиться досвідом наукової роботи з колегами. Під
його керівництвом захистили кандидатські дисертації відомі чернігівські істори�
ки Ігор Ситий та Ольга Травкіна, молоді дослідники Володимир Пилипенко та
Лідія Нестеренко, готуються до захисту кілька кандидатських і докторських ди�
сертацій, а до публікації – низка монографій.

Останні п'ять років Сергій Леп'явко активно займається дослідженням і попу�
ляризацією історії Чернігова. Видана ним у 2009 р. книга "Коротка історія Черні�
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гова" є першою працею такого жанру з історії нашого міста. Вона використовуєть�
ся в школах Чернігова як навчальний посібник із краєзнавчої роботи. Дослідник
написав і підготував до видання серію книжок з історії міста, зокрема, синтетичну
працю "Історія Чернігова", бере участь у телевізійних проектах, які знайомлять
глядача з минувшиною рідного краю.

Редколегія, редакція журналу "Сіверянський літопис" вітають ювіляра з
50�річчям і зичать йому щастя, здоров'я, творчого натхнення, плідних результатів
у подальшому пошуку!


