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 70-річчя члена-кореспондента 
НАН України О.П. МОЦІ 

Доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і тех-
ніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки 
і техніки, премій ім. М.І. Костомарова та ім. М.С. Грушевського 
НАН України, член-кореспондент НАН України Олександр 
Петрович Моця народився 30 травня 1950 р. У 1972 р. закінчив 
історичний факультет Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Деякий час працював в Археологічному 
музеї НАН України, а з 1980 р., після закінчення аспірантури, — 
в Інституті археології НАН України. У 1996 р. очолив відділ дав-
ньоруської та середньовічної археології, яким керує донині.

О.П. Моця — фахівець у галузі давньоруської та середньо-
вічної археології та історії Східної Європи. Тематика його робіт 
досить широка: давньоруські поховальні пам’ятки південно-
руських земель; комплексне історико-археологічне вивчення 
середньовічних торговельних шляхів; давньоруські сільські 
поселення; розвиток і особливості матеріальної культури дав-
ньоруських міст; пам’ятки доби пізнього середньовіччя та ко-
зацтва; історія України в цивілізаційному контексті; вживання 
терміна «Руська земля/Русь» у середньовіччі і в сучасний пе-
ріод; проблеми становлення української нації. Останніми ро-
ками, разом з колективом відділу, він працює над укладанням 
карти археологічних пам’яток України давньоруського часу 
(Х — 1-ша пол. ХІІ ст.) та доби розвиненого середньовіччя — 
модерного часу (2-га пол. ХІІІ — початок ХVIII ст.). За участі 
та під керівництвом О.П. Моці проведено польові археологічні 
дослідження літописних міст, сільських поселень та могильни-
ків Русі-України — Чернігова, Новгорода-Сіверського, Білої 
Церкви, Автуничів, Шестовиці, Батурина, Виповзова та ін. 

Плідному і талановитому перу ювіляра належить понад 500 
наукових і науково-популярних публікацій, серед яких 12 ін-
дивідуальних монографій та розділи у більш ніж 20 колектив-
них працях. Наукові відкриття, теоретичні положення і кон-
кретні розробки О.П. Моці широко відомі серед українських та 
іноземних археологів. Він є членом редколегій багатьох вітчиз-
няних і закордонних наукових видань. За ефективну роботу з 
науковою молоддю його удостоєно відзнаки НАН України «За 
підготовку наукової зміни».


