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Бабій О.В.
Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича

НОВІ ЗНАХІДКИ ЕЛЕМЕНТІВ КЛИНКОВОЇ ЗБРОЇ З 
ЧОРНІВСЬКОГО ГОРОДИЩА ХІІІ СТ.

У статті детально проаналізовані елементи клинкової 
зброї з Чорнівського городища, а саме три «U»-подібних наконеч-
ники піхов мечів, які виступають досить важливими та цін-
ними знахідками не лише для регіону Сіретсько-Дністровського 
межиріччя, а й для усієї Східної Європи, оскільки дозволяють про-
стежити рівень впливу західноєвропейської рицарської культури 
на місцеве населення та Галицько-Волинське князівство в цілому. 
Знахідки наконечників піхов на пам’ятці вказують на те, що 
місцеві воїни добре знали тогочасну військову рицарську моду та 
західноєвропейську військову культуру, що відобразилося в оз-
броєнні. Предмети озброєння, виявлені на Чорнівському городищі 
виступають еталонними, оскільки дозволяють проаналізувати 
різноетнічні військові культури та їх вплив на окремі території 
і населення в цілому, простежити їх взаємозв’язки та взаємо-
впливи.

Ключові слова: Східна Європа, Сірето-Дністровське ме-
жиріччя, військова справа, предмети озброєння, клинкова зброя, 
наконечники піхов мечів.
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Рис.2. Аналогії наконечників піхов мечів 





Барановський В. Г.
Житомирський державний 

університет імені Івана Франка

ДОСЛІДНИК ДРЕВЛЯНСЬКИХ ПАМ’ЯТОК 
ЖИТОМИРЩИНИ БОГДАН ЗВІЗДЕЦЬКИЙ

Стаття присвячена науковому доробку археолога Б.А. Звіз-
децького в дослідженнях древлянських пам’яток Житомирської 
області.

Ключові слова: Богдан Звіздецький, древлянські пам’ятки, 
городища.
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Вікол Н. І.
Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнкай 

БАКОТА: МИНУЛЕ Й СЬОГОДЕННЯ
У статті робиться спроба проведення ретроспективного 

аналізу історії археологічних досліджень Бакоти та її скель-
но-печерного монастиря, який існував у ХIV ст. як давньохри-
стиянська культова споруда Пониззя. Також акцентується 



увага на сучасні розвідкові та археологічні дослідження вказа-
ної пам’ятки, здійснюється порівняння із іншими скельно-пе-
черними монастирями Поділля.

Ключові слова: Бакота, монастир, Пониззя, поселення, літо-
пис, В.Б. Антонович, І.С. Винокур.
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Завадська М. В.
Житомирський державний 

університет  імені Івана Франка 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОСТЕНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ 
В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Стаття присвячена початку вивчення археологічних 
старожитностей міста Коростеня, а саме розвідкам та 
розкопкам на території міста, які проводили В. Антонович, 
В. Хвойка, Ф. Штенгель та ін.

Ключові слова: древляни, городище, курганний могильник.











Список використаних джерел та літератури:



Іванов В. Г. 
Черкаський національний університет

 імені Богдана Хмельницького
ТЕХНІКА ВИГОТОВЛЕННЯ ЕМАЛЬОВАНИХ 

ЗОЛОТИХ КОЛТІВ ІЗ ЛІТОПИСНОГО МІСТА РОДЕНЬ
У статті проаналізовані ювелірні вироби часів Київської 

Русі, які було виявлено при розкопках на Княжій Горі. Зокрема 
розглянуто техніку виготовлення емальованих золотих колтів 
літописного міста Родень.

Ключові слова: Родень, археологічна пам’ятка, колт, пере-
городчаста емаль, орнамент.
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Кахерський Ю. В.
Національний університет «Чернігівський 

колегіум»  імені Т.Г. Шевченка
ДО ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЛЮБЕЧА
У статті зроблена спроба проаналізувати історію архе-

ологічних розкопок Любеча, виокремити періоди досліджень з 
кінця ХІХ ст. – початку ХХІ ст.

Ключові слова: Любеч, Високе поле, Замкова гора, Монасти-
рище, курганні групи, урочище, Б. О. Рибаков, О. М. Веремейчик.
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Коваль О. М.
Житомирський державний 

університет імені Івана Франка 

ЮВЕЛІРНА СПРАВА ДРЕВЛЯН
Cтаття присвячена ювелірним технологіям древлян, осо-

бливостям виготовлення і асортименту прикрас, які похо-
дять з древлянських пам’яток і датуються Х ст.

Ключові слова: древляни, волочіння, кування, пайка, 
амальгама, лиття.
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Коноваленко Б. С.
Національний університет «Чернігівський 

колегіум»  імені Т.Г. Шевченка

АРХЕОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТОПИСНИХ МІСТ ТА ЇХ ОКОЛИЦЬ)

У статті подається схема та короткий опис туристич-
ного маршруту, що побудований на основі огляду археологічних 
комплексів літописних міст у межиріччі нижньої течії Десни 
та Дніпра.

Ключові слова: Чернігівщина, археологічний туризм, Лю-
беч, Оргощ, Листвен, Звеничів, городище, скарб, курган.
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Котова А. Г.
Національний університет «Чернігівський 

колегіум»  імені Т.Г. Шевченка
ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЛІТОПИСНОГО ХОРОБОРУ

У статті аналізується питання локалізації літописного 
міста Хоробор. Розглянуто внесок дослідників у вивчення Хо-
робора. Окреслено головні гіпотези щодо місця розташування 
Хоробору.



Ключові слова: городище, літописне місто, Хоробор, Хоро-
бичі, Короп, Глинські, Чернігівське князівство.
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Коцюбайло В. П.
Рівненський державний 

гуманітарний університет

КАТЕРИНА МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ 
ЯК ДОСЛІДНИЦЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ВОЛИНІ

Цього року відзначатиметься 160 років від дня народження 
Катерини Мельник-Антонович – дружини відомого українсько-
го історика Володимира Антоновича. За сприяння Московсь-
кого археологічного товариства у 1897–1898 рр. вона провела 
перші фахові дослідження курганних могильників VIII–XII ст. 
на Волині.

Ключові слова: Волинь, кургани, городище, оборонний вал.
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Кушнір І. Б., Легета В. П.
Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОТИНСЬКОЇ 
ФОРТЕЦІ БОРИСОМ ТИМОЩУКОМ

Борис Тимощук – перший дослідник, який провів ґрунтовні 
археологічні роботи в Хотинській фортеці у 1961–1967 рр. На 
основі старожитностей науковець виділив слов’янський, дав-
ньоруський, молдавський і турецький періоди в минулому хо-
тинських укріплень. Здобутки вченого знайшли підтверджен-
ня у подальших дослідженнях на території фортеці та стали 
основою для пам’яткоохоронної справи.

Ключові слова: Борис Тимощук, Хотинська фортеця, 
слов’яно-руська археологія.
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Левінзон Є. Ю.
Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка

ЗБОРИ І. С. ВИНОКУРА З ПОСЕЛЕННЯ ТАТАРИСКИ
У статті описуються матеріали розвідок 1963–1970 рр. 

відомого українського археолога, професора І. С. Винокура з ба-
гатошарового поселення Татариски, що розташоване на тери-
торії с. Смотрич Кам’янець Подільського р-ну Хмельницької обл. 
Йдеться про вибірку артефактів культури Трипілля-Кукутень.

Ключові слова: трипільська культура, кераміка, орнамен-
тальна схема, розпис, локальна група.
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Мізинчук М. Є.
Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка

БОРЩІВЩИНА СКІФСЬКОГО ЧАСУ
Борщівщина належить до лісостепової зони, місцевість 

відрізняється розчленованим рельєфом, значною глибиною 
ерозійного врізу річок, каньйоноподібними річковими доли-
нами зі стрімкими схилами та вузькими руслами. Спочатку 
археологією серйозно ніхто не займався, а лиш скарбошукачі 
які бажали наживи. Першим хто почав наукові дослідження 
був А. Кіркор польський археолог. Також вагомий вклад в архе-
ологію Борщівщини внесла О. Ганіна, Т. Сулімірськийта інші. 
Найбільш визначні пам’ятка скіфського часу на Борщівщині це 
Михалківські скарби, поселення скіфського часу поблизу с. Іва-
не-Пусте і Залісся.

Ключові слова: археологія, Борщівщина, розкопки.
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Сльозкін М. О.
Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗНАРЯДДЯ ТА ПРЕДМЕТИ 
ЗАГАЛЬНОГО ВЖИТКУ З ГОРОДИЩАІЗЯСЛАВЛЯ 
ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

19571964 РР.
У статті охарактеризовано знаряддя праці та предме-

ти загального вжитку, що були виявлені в ході археологічних 
досліджень, які проводились експедицією під керівництвом М. 
К. Каргера на давньоруському городищі, що згодом стали ото-
тожнювати з літописним містом Ізяславлем.

Ключові слова: Ізяславль, археологічні дослідження, дав-
ньоруське городище, знаряддя праці, чоловічий кафтан.
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Слободюк І.В.
Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка
ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСЕЛЕННЯ НАЙДАВНІШИМИ 
ЛЮДЬМИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  ДОБА РАННЬОГО 

ПАЛЕОЛІТУ
У статті розглядається комплекс дискусійних проблем у 

науці щодо першопочатків заселення території України ево-
люціонізуючими первісними людьми від 1 млн. до 40-30 тис. 
років тому, здійснюються припущення, як вони виглядали, 
до якого виду архантропів їх потрібно віднести, наводяться 
порівняння з існуючими гілками антропогенезу на теренах Аф-
рики, Азії та Європи.

Ключові слова: міграція, архантропи, розселення, стоянки
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Сніховська С. Й.
Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка
НЕМИРІВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ  УНІКАЛЬНА 

БАГАТОШАРОВА ПАМ’ЯТКА ПІВДЕННОГО ПОБУЖЖЯ
У статті висвітлюється історія археологічних дослід-

жень Немирівського городища, подана загальна характеристи-
ка матеріальної культури. Важливою теоретичною складовою 
роботи є визначення хронології, періодизації та проведення 
культурної атрибуції вказаної пам’ятки.

Ключові слова: Немирівське городище, Південний Буг, Г. 
Строганов, хронологія, чорноліська культура, РСК.
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Ткаченко О. А.
Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка
ОСОБЛИВОСТІ ДАВНЬОРУСЬКИХ ГОРОДИЩ 

СТАРОУШИЦЬКОГО МІКРОРЕГІОНУ
У статті приділено увагу давньоруським городищам – од-

ній з найголовніших категорій археологічних пам’яток Ста-
роушицького мікрорегіону. У зв’язку із специфікою ландшафту 
зазначеного мікрорегіону, нами окреслено взаємозв’язок топо-
графії і планування городищ, структуру і особливості фор-
тифікаційних укріплень.

Ключові слова: городище, укріплення, оборонна споруда, 
Староушицький мікрорегіон, Середнє Подністров’я.
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Турковський Т. А.
Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЦЬКОГО, 

ВОЛИНСЬКОГО ТА КИЇВСЬКОГО КНЯЗІВСТВ 
ІХ  КІНЦЯ ХІІ СТОЛІТТЯ

Стаття присвячена антропологічному складу Галицького, 
Волинського та Київського князівств ІХ – кінця ХІІ століт-
тя. Тут розкриваються основні особливості антропологічного 
типу населення вищеназваних територій та їх поширення на 
сусідні. Проводиться різночасова паралель.

Ключові слова: антропологія, Русь, череп, доліхокранія, поля-
ни, древляни, волиняни, тиверці, Київ, Галич, Теребовля, поховання, 
інгумація, кремація, князівство, могильник, антропологічній тип.
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ПРОБЛЕМИ ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ І ЛЮДСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
У статті в історіографічному плані розглядаються та 

аналізуються сучасні досягнення українських науковців па-
леонтологів, антропологів, археологів, істориків С.П. Сегеди, 
В.М. Гладиліна, С.М. Рижова, В.М. Степанчука, О.С. Ситніка, 
В.П. Чабая, Ж.М. Матвіїшиної, С.П. Кармазиненко, Л.Л. Заліз-
няка, Г.В. Індиченко, П.С. Шидловського та інших дослідників 
початків заселення території України еволюціонізуючими 
людьми первісного суспільства. З’ясовується, що результатом 
цих відкрить стало уточнення часу появи первісних людей на 
території України, що сягає від понад мільйон років тому і до 
300 тис. років тому залежно від регіону, а також висвітлю-
ються дискусії навколо проблеми міграції та її шляхи із Захід-
ної і Центральної Європи на Схід через Україну і навпаки.

Ключові слова: Україна, історія первісного суспільства, 
історіографія, дослідження, антропогенез, початки заселення 
України  міграція, шляхи заселення.
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ЖИТЛА З КІСТОК МАМОНТА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Стаття містить теоретичний виклад, що стосується 

жител з кісток мамонта на території України. Розглянуто 
основні пізньопалеолітичні стоянки, на території яких було 
знайдено житла з кісток мамонта. Проведені паралелі з дея-
кими типами жител сучасних народів. Автор акцентує увагу 
на розміщенні кісток, які були головним будматеріалом та на 
структурі жител.

Ключові слова: топталище, долівка, яранга, чум, вогнище, 
максилярні кістки.
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