
 
 

 
 

 Народився Віктор Васильович Страшко 7 листопада 1940 р. у м. Києві.  

Після закінчення середньої школи працював техніком-лаборантом в Інституті 

ботаніки АН УРСР (1958–1960), навчався в Київському медичному училищі 

№ 1 (1960–1962), працював зубним техніком в поліклініці Жовтневого р-ну 

м. Києва (1962–1969). 1963 р. поступив на вечірнє відділення історичного 

факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, після 

закінчення якого з 1969 р. працював в архівній системі: старшим науковим 

працівником відділу публікації та використання ЦДІА УРСР у м. Києві (1969–

1970), старшим інспектором науково-видавничого відділу АУ при Раді 

Міністрів УРСР (1970–1971), старшим науковим працівником відділу 

публікації та використання ЦДАЖР УРСР (1971–1972); з 3 січня 1972 р. – 

старшим науковим співробітником відділу давніх актів ЦДІА УРСР у м. Києві, 

з 2003 р. – провідним науковим співробітником відділу давніх актів ЦДІАК 



України.  

 Віктор Васильович уособлював цілу епоху в житті історичного архіву, а 

найбільше – відділу давніх актів. Робота в архіві – то було його призвання і 

поклик душі. 

 Основним доробком Віктора Васильовича є внутрішні (подокументні) 

описи актових книг ф.25, Луцький гродський суд: описав 13 книг, які вміщують 

понад 10 тисяч документів. Значну частку праці вкладено ним в спільну роботу 

відділу – наукове удосконалення з одночасною каталогізацією ф.51, Генеральна 

військова канцелярія. 

 Величезний досвід в описанні документів та підготовці їх до видання 

Віктор Васильович узагальнив у багатьох публікаціях, вміщених в профільному 

журналі “Архіви України”, а також у методичній розробці “Правила передачі 

тексту кириличних документів XVI–XVIII ст. дипломатичним і популярним 

методами та рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і 

науково-популярного типу” та “Рекомендаціях до складання подокументних 

описів актових книг Правобережної України XVI–XVII століть”. 

 Віктор Васильович був одним з упорядників збірників документів з 

історії селянського і робітничого рухів на Україні, останнє видання, що 

побачило світ – збірник документів “Національно-визвольна війна в 

Україні. 1648–1657 рр.” 

 За сумлінну роботу неодноразово відзначався подяками керівництва 

архіву, Укрдержархіву, Міністерства культури та мистецтв України. 2002 р. 

йому присвоєно почесне звання “Заслужений працівник культури України”. 

 Світла пам’ять про цю людину, яка любила і цінувала життя, була 

відданою своїй справі, назавжди залишиться з тими, кого щаслива доля звела на 

життєвому шляху Віктором Васильовичем Страшком. 

 

 


