
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Почкай Анна Олександрівна, 10 клас, комунальний заклад «Бобринецьке навчально-виховне об'єднання 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради  

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:             вивчення історії археологічних, пам’яткоохоронних досліджень, а також картографування пам’яток археології, 

відкритих у другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст. в межах Бобринецького району Кіровоградської області. 

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА 
ТЕРИТОРІЇ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ. 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

Карта-схема розташування археологічних пам’яток на території 
Бобринецького району (авторська робота) 

Карта-схема розташування археологічних пам’яток на території 
Бобринецького району (авторська робота) 

Наукові керівники: Тупчієнко Микола Петрович, доцент кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного технічного університету, кандидат історичних наук;  

Бібік Наталія Станіславівна, вчитель історії комунального закладу «Бобринецьке навчально-виховне об'єднання «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області.  

з’ясувати стан наукової розробки проблеми та визначити 

джерельну базу дослідження;  

дослідити історію археологічних досліджень у ХІХ ст.;  

 

проаналізувати стан та особливості археологічних 

досліджень у ХХ ст.;  

 
показати тенденції дослідження археологічних пам’яток 

Бобринецького району на сучасному етапі. 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

•археологічні пам’ятки 

Бобринеччини та результати 

їх досліджень у вітчизняній 

археологічній науці 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

• історія становлення, розвитку 

археологічних досліджень 

Бобринеччини та особливості 

картографування археологіч-

них пам’яток в контексті 

пам’яткоохоронної роботи 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

• порівняльно-історичний,  

•хронологічний,  

•типологічний,  

•історіографічний 

• біографічний 

•метод наукової інтерпретації 

Рокопки 2019 р. біля с. Златопілля. Фото з особистого  архіву М.Тупчієнка  

Виділені основні етапи вивчення археологічної спадщини регіону:  

І - кінець XIX – початок XX ст.; ІІ - дослідження 20-х – початку 90-х рр. XX ст.;  

ІІІ - сучасна українська археологія (початок 90-х рр. XX ст. – початок XXІ ст.). 

Становлення археології пов'язане з діяльністю В. Ястребова. В радянський період 

дослідження здійснював П. Рябков, а в кінці ХХ ст. - Г. Семесько, В. Кабанець та  

Д. Телегін.  На сучасному етапі здійснюються охоронні археологічні розкопки. 

Узагальнена інформація про розташування та стан збереження археологічних 

пам’яток на території Бобринецького району.  

Усі дані внесені в таблицю.  

Створена карта-схема та інтерактивна схема розташування курганів, курганних 

груп та інших пам’яток на території району. Визначені кургани з власними 

назвами. 

•Основні проблеми, які постають у справі охорони археологічних об’єктів, – це їхнє вилучення із 
земель розпаювання й приватизації та переведення до земельного фонду запасу сільських рад, 
збереження пам’яток від руйнування земляними та господарськими роботами 

•Не менш важливим є захист давніх поселень, городищ і могильників від пограбування «чорними 
археологами», які значно активізувалися останнім часом. 


