
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні Члени журі, тема мого дослідницького проєкту: 

«Археологічні дослідження на території Бобринецького району: історія та 

сучасність». 

Я зацікавилась археологією ще в 5 класі на уроках історії, вивчаючи 

життя первісних людей. У 2017 та 2019 роках, коли на теренах Бобринеччини 

активно здійснювалися археологічні розкопки, ця наука стала невід’ємною 

частиною мого життя. Мене зацікавило життя наших пращурів, тому почала 

відвідувати краєзнавчі музеї, читати художню літературу та вивчати наукові 

праці археологів. Переломним став момент, коли в руки до мене потрапила 

кам’яна зернотерка часів неоліту. Її вік, майже 6 тисяч років, вразив. Саме тоді 

й зародилася думка про вивчення історії археологічних досліджень нашого 

краю.  

У ході роботи ми відшукали звіти археологів різних часів. Я помітила, 

що наукові праці вчених дореволюційного та радянського періоду значно 

відрізняються від сучасних, більш детальних і досконалих, незважаючи на 

мізерні дані, здобуті при розкопках. У ході роботи, виявилося що наша 

територія, на превеликий жаль, є малодослідженою, лише епізодично   

відображеною в науковій літературі.  

Працюючи з картами, ми виявили, що кургани на старих картах не тільки 

позначалися графічно, а й деяким були дані власні назви.   

Опрацювавши відому картографію, ми створили свою інтерактивну 

карту-схему. Під час нанесення археологічних об’єктів було встановлено, що 

на території нашого краю знаходиться велика кількість курганів та курганних 

груп, але більшість з них недосліджені. Проте я вважаю, що розкопувати всі 

могильники немає потреби, так як це призводить до безповоротної втрати 

важливої пам’ятки минулого. Набагато важливішим є збереження курганів від 

розорювання та пограбування «чорними археологами» на законодавчому 

рівні.  

На мою думку, обрана тема є актуальною, тому що в сучасній науці 

немає жодних узагальнюючих праць, які б стосувалися саме археологічних 

досліджень Бобринеччини. Наші знахідки можна використати при вивченні 

історії рідного краю та в історіографічних розвідках. 

Працюючи над даною темою, я переконалася, що археологія – 

надзвичайно цікава наука, яка вивчає не лише дописемне минуле, а й  дозволяє 

простежити процес становлення та розвитку самої археології в регіональному 

і не лише вимірі. Саме завдяки роботі над цим проєктом я усвідомила, що 

професія археолога є багатогранною, важливою, і тому своє майбутнє бачу 

саме в цій галузі.  

 

З повагою       Почкай Анна 

 

 

 


