
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні Члени жюрі, тема мого дослідницького проєкту: «Курганний 

поховальний обряд катакомбної культури у Верхньому Поінгуллі». 

Я зацікавилась археологією ще в 6 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 знайомитись із науковими 

працями археологів. Переломним став момент, коли завдяки моєму науковому 

керівнику М. Тупчієнку, я змогла взяти участь у справжній археологічній 

експедиції. Розкопки подарували мені багато вражень і нового досвіду. Саме 

тоді й зародилася думка дізнатися більше про життя катакомбних племен та 

проаналізувати їх поховальні обряди.  

Систематичні археологічні дослідження пам’яток Поінгулля з різною 

інтенсивністю проводяться з 1966 р. Були опубліковані не лише результати 

розкопок окремих пам’яток, а й узагальнюючі праці, присвячені особливостям 

підкурганного поховального обряду катакомбної культури вказаного регіону. 

Але переважно йшлося про пам’ятки Нижнього Поінгулля, тоді як пам’ятки 

басейну Верхнього Інгулу у науковій літературі майже не представлені. 

Нерівномірність вивчення пам’яток Поінгулля у меридіальному вимірі не 

дозволяє скласти повну об’єктивну картину розвитку поховального обряду 

катакомбної культури у зазначеному регіоні, що й обумовлює актуальність 

даного проєкту. 

У ході роботи було встановлено, що в якості місць поховань носіями 

катакомбної культури використовувалися переважно більш ранні ямні кургани 

та курганні групи. Вдалося виділити два типи поховальних конструкцій: 

однокамерні катакомби та ями з підбоєм. Спираючись на роботи 

С. Пустовалова, С. Санжарова, І. Шарафутдінової нами був здійснений 

соціальний аналіз курганних поховань Верхнього Поінгулля за такими 

групами: знать, рядове населення і, можливо, неповноправне населення. При 

цьому виявлено, що загальний стан соціальної та майнової стратифікації міг 

відповідати пізньому вождівству. 

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.  

 

 

 

З повагою       Діана Григораш 


