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С.а. Л И С Е Н К О

КОЗАРОВИЦЬКИЙ МОГИЛЬНИК
ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ.
Cemetery is located on north from v illa g e Kozarovychy, d is t r ic t of Vyshgorod of the Kiev area, on an edge
slanting terraces of the rig h t shore of riv e r Dnieperpn te r r ito r y of well-known h abitation s i t e of T ri poly culture.
In 1968-1971 V.A.Kruth dug out 10 graves of Late Bronze Age alongside with graves of other epoch.
The large p a rt of skeletons in hardly curled graves is o riented by a head to ea st (graves ## 3, 32, 39, 45, 46) and
western secto rs (grave # 42). Grave # 47 mean degrees curled was oriented in western sector. The deceased has a t knees
the sk u ll from other skeleton. In grave # 43 has the skeletons of the adult and ch ild which lied s lig h tly curled by
heads in the opposite d ire ctio n s (on west and ea st accordingly). The sku ll of the teenager was fixed near the skull
of a skeleton o f the adult. In grave # 48 was in v estigated th e clay f a c i lit y on wood, in which th ere were burnt
remnants of two skeletons. Grave # 49 represented a skeleton of the child, lie d by the head in western secto r; bones
of fin iten e ss were absent.
On cemetery are fixed the fa c ts of r itu a l o f cu t of a head (graves 3,43,47).
A ll graves have no inventar, except of elim ination grave # 43, where a t top of th e skeleton of the adult, near to
a sk u ll of the teenager, stood ornamented cup o f T rzciniec type. The ch ild has on h is hand th e bronze b ra c e le t in
th ree turnovers, and near to bones of hands lie d glass beads, painted by oxide of copper.
From a surface cemetery came whole a vessel of Trzciniec type. Also on cemetery two bone buckles are found,
resembling d ir e c t analogies among m aterials of Mnogovalikovaya cu ltu re ceramics.
Because of av ailab le analogies th e cemetery of Kozarovychy can be synchronised with the th ird chronological
horizon of the cemetery Malopolovetskoye, Fastov d is t r ic t , la t e graves of KMK cemetery of Rosava near Mironovka,
e a r lie s t barrows cemetery of Gordiyevka and Voytcehovka, grave # 2 o f the la te r . Ivanya d is t r ic t of Rovno also is
dated w ithin the lim its of 15 in. Up to AD.
The mixed ch aracter o f a m aterial complex of the cemetery is ra th er ty p ic a l fo r forest-step p e Middle Dnieper
region and i s one of th e in d icatio n s of Kiev-Cherkassy Forest-steppe cu ltu re of la t e bronze epoch.

Доба пізньої бронзи Середнього Подніпров’я
досі залишається маловивченим питанням давньої
історії України. Це, перш за все, пов’язане з незнач
ною кількістю повністю досліджених поселень та
могильників зазначеного часу у регіоні. Т им більший
інтерес викликають досліджені в попередні роки па
м’ятки, що з тієї чи іншої причини свого часу не були
опубліковані і тому залишилися поза увагою узагаль
нюючих досліджень. Одною з таких пам'яток є Козаровицький могильник доби бронзи.
Могильник розташований на північ від села на
території трипільського городища, на краю похи
лої борової тераси правого берега Дніпра, в ур.Буславка. В 1968 - 1971 роках В.А.Круцом на могиль
нику досліджено 56 поховань [Круц, 1968; Круц,
Максимов, 1969, Круц, Максимов, Петровская 1970;
Круц, Максимов, 1971; Круц, 1977, с.113]; 10 з них
відносяться до доби бронзи (N3, 32, 39, 42, 43, 4549), 3 підгірцевсько-милоградських (N16, 35, 41), 1
пізньозарубинецьке з кремацією (N 53), інші давньоруські. Зупинимося докладніше на похован
нях доби бронзи.
П охованн я 3 /1968 р./. (Р озко п I I I , біля
північної межі кв.24, гл.0,7 м від СДП). Поховання
дорослої людини. Скелет лежав скорчено на пра
вому боці головою на південний схід; кисті рук на
рівні черепа; праве коліно на рівні поперекових
хребців, ліве - на рівні тазу. Череп стояв на основі,
обличчям на південний схід. Поховання частково
зруй нован е ямою 4 д авн ьо р у ськ о го часу,
безінвентарне (Таб.2:1).
Поховання 32/1970 р./. (Розкоп V III, кв.45, гл.1
м від СДП). Поховання дорослої людини. Скелет
леж ав скорчено на лівом у боці голо вою на
південний схід; ноги зігнуті в колінах під прямим
кутом, кисті рук перед обличчям. Поховання
безінвентарне (Таб.4: 3).
Поховання 39 /1970 р./. (Розкоп IX , кв.48, гл. 1,15
від СДП). Поховання дорослої людини. Здійснене в
ямі прямокутної форми з заокругленими кутами,
розмірами 1,7x1,1 м, орієнтованій ПнЗх-ПдСх. Ске
лет лежав скорчено на лівому боці, головою на
Лисенко С.Д. - аспірант Інституту археології НАН України

південний схід; коліна притягнуті до грудей, кисті
рук перед обличчям. Поховання безінвентарне
(Таб.4: 6).
Поховання 42 /1970 р./. (Розкоп X , кв.57, гл.1.1
м від СДП). Поховання дитини. Скелет лежав у
сильно скорченій позі на лівому боці, головою на
північний-захід - захід; плечові кістки вздовж тулу
ба (кисті перед обличчям?). П оховання
безінвентарне (Таб.4: 2).
Поховання 43 /1970 р./. (Розкоп X II, кв.34-34,
гл.0,54 м від СДП). Групове поховання (Таб.1: 1).
Скелет N1. Дорослий. Лежав скорчено на правому
боці, головою на північний захід; ноги зігнуті в
колінах під прямим кутом; кисті рук перед облич
чям. Перед обличчям скелета N 1 стояв череп /»скелет N2"/. Кістки його дуже тонкі (підліток?). Інші
кістки скелету відсутні. На захід від черепа стояла
чаша тшинецько-комарівського типу з високою
шийкою (Таб.1: 2). Чаша орнаментована прокрес
леними перевернутими трикутниками по шийці та
нижче перегину тулова; верхній та нижній яруси
відокремлювали дві горизонтальні лінії; між трикут
никами нижнього ярусу - напівкола з
краплеподібних наколів. Скелет N3. Дитина. Ске
лет лежав скорчено на лівому боці, головою на
південний схід; кисті рук перед обличчям. Таз заля
гав під бедреними кістками скелету N 1. На руці був
бронзовий багатоспіральний браслет в 3 оберти,
виготовлений з плоского дроту (Таб.1: 3). Поблизу
кісток рук знайдено також пастову намистину, по
фарбовану окисом міді.
Поховання 4 5 /1970 р./. (Раскоп ЇХ, кв.82, гл.0,9 м
від СДП). Поховання дорослої людини. Скелет лежав
у сильно скорченій позі на лівому боці, головою на
південний схід - схід; коліна біля грудей; кисті рук пе
ред обличчям. Поховання безінвентарне (Таб.4: 1).
Поховання 46 /1970 р./. (Раскоп X , кв.79-80,
гл.0,9 м від СДП). Поховання дитини. Здійснене в
ямі о вал ьн о ї форми, розм ірам и
1,4x1м ,
орієнтованій по осі схід-захід. Скелет лежав скор
чено на лівому боці головою на схід. Поховання
безінвентарне (Таб.4: 4).
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підправленим ретушшю
черенком, довжиною 4,5
см (70 см на ПдЗх від че
репа; гл.0,2 м) (Таб.5: 3).
З
підйомного
матеріалу
походить
цілий горщик тюльпановидної форми з макси
мальним розширенням
тулова в нижній частині
(Т а б .4 :
5).
Вінця
відігн уті, потовщ ені,
косо зрізані. По шийці
посудина орнаментова
на групами відрізків
тонких прокреслених
ліній, нахилених в
протилежні сторони,
нижче яких, в основі
шійки, прокреслено го
ризонтальну лінію та
зигзаг. Н -16,5 см, D b13,5 см, Од-9 см, Dmax13,7 см. Тісто щільне, з
домішкою дресви; по
верхня добре загладже
на; колір плямами чер
воний, сірий, жовтий.
Скоріш за все, горщик
походить зі зруйновано
го поховання. Горщик
знайдено у 1970 р.; збер
ігається у фондах ІА
НАНУ.
Т ак ож у 1968 та
1970 рр. на пам’ятці було
знайдено дві типові
кістяні пряжки, що тра
диційно відносяться до
культури багатоваликової кераміки [Курилен
ко, Отрощ енко, 1998,
Таб. 1 .1 - Козаровичі, поховання 43 (а - чаша, Ь - браслет, с - намистина, d - залишки
черепа кістяка № 3); 2 - глиняна чаша; 3 - бронзовий браслет.
с.241; Пряжки зберіга
ю ться у фондах ІА
НАНУ; увагу автора на ці знахідки звернув В.В.О т
Поховання 47 /1970 p./. (Раскоп X II, кв. 12, 22,
рощенко, за що висловлюємо йому щиру подяку).
гл.0,4 м від СДП). Парне поховання. Скелет N1.
Дорослий. Лежав скорчено на правому боці, голо
Пряжки овальної форми, двохдірчасті, вигнуті у
вою на захід. Бедрені кістки ніг перпендикулярні
профілі, без бортика навколо великого отвору. Одна
тулубу, берцеві кістки притиснуті до бедрених. Ліва
з пряжок (Таб.5: 1) має розміри 57x36,5 мм; діаметр
рука зігнута в лікті, кисть перед груддю; права великого отвора 16,5 мм, малого - від 4 мм зовні довздовж тулуба, кисть біля тазу. Біля колінних
5 мм зсередини. Від другої пряжки залишилась лише
суглобів лежав людський череп /“Скелет 2”/. Похо
внутрішня частина (відшарована) з фрагментом
великого отвору (Таб.5: 2); тому тип пряжки мож
вання безінвентарне (Таб.2: 2).
на уявити лише умовно. Розміри частини, що збе
Поховання 48 /1970 р./. (Раскоп X II, кв.54, 55,
64, 65). Поховання здійснене в підпрямокутній ямі
реглася 37x30 мм, імовірні розміри приблизно 60x35
розміром 2 ,1x1,3 м, глибиною 1 м, в якій знаходи
мм, діаметр великого отвора 19 мм. Очевидно, пряж
ки також походять зі зруйнованих поховань.
лась підпрямокутна глиняна споруда на каркасі з
лози розмірами 1,5x0,9 м, орієнтована, як і яма, по
Ніяких ознак курганних насипів на могильни
лінії схід-захід. Дві стінки ящика, торцева та боко
ку не виявлено. Безсистемна планіграфія поховань
ва, добре збереглися, а дві інші встановлюються за
(Таб.З: 2) дає змогу віднести могильник до безкурзалишками колоди та товстої дошки, що згоріли
ганних, хоч виключити можливість спорудження
на місці. Всередині споруди, ближче до східного
невеликих насипів, принаймні над деякими похо
краю, паралельно до коротких стінок, лежали
ваннями, вцілому не можна.
обпалені кістки двох скелетів. Неподалік лежав че
Всі поховання могильника за орієнтацією мож
реп, також обпалений. Уламки ще одного черепа
на поділити на дві великі групи. До першої групи
були зафіксовані біля західного краю споруди. По
віднесемо всі поховання, орієнтовані головою в
ховання безінвентарне (Таб.З: 1).
західному секторі (пох.42,43/1,47,48,49), до другої
- поховання орієнтовані головою на схід (пох.З, 32,
Поховання 49/1971 р./. (Раскоп V III, кв.69, гл.0,4
39, 43/3, 45, 46). На могильниках з трупопокладенм від СДП). Поховання дитини. Скелет лежав на
спині головою на захід. Кістки рук та ніг відсутні;
ням доби пізньої бронзи Північної України перева
череп в уламках. Поховання супроводжувалось кре
жає орієнтація скорчених поховань головою в
м’яним відщепом (10 см на ПдЗх від правого плеча;
східному секторі [Лысенко, 1997, с .52-54], проте
г л .0 ,4 м) та крем ’яним ножем на пластині з
орієнтація в західному секторі є домінуючою серед

С.Д.ЛИСЕНКО

КОЗАРОВИЦЬКИЙ МОГИЛЬНИК ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ.

п о х о в а н ь
н а й б і л ь ш и х
м огильників тшинецько-комарівськососницького кола Гордієвського [Березанська,Лобай, 1994,
с.150]
та
Войцехівського [Лагодовська, 1948, с. 6277; Лагодовська, Захарук, 1956, с.69-74].
Випростані на
спині поховання,
орієнтовані
у
західном у секторі,
знаходять аналоги
серед ряду поховань
С е р е д н ь о г о
П о д н і п р о в ’ я,
віднесених С.С.Березанською до культу
ри багатоваликової
кераміки (КБК) [Бе
резанская, 1986.С.19].
Аналогічне похован
ня на могильнику
М алополовецьке-3
на Фастівщині (ком
плекс 1 поховання 3)
має радіовуглецеву
дату 3270+/-30 ВР
(1 6 1 6 -1 4 4 6 cal В С ,
К І6204) [Л ы сен ко,
1998, с. 102; Ковалюх,
Скрипкин, Клочко,
Лысенко, 1998, с.90].
Крім того, з Малополовецького могиль
ника походять ще 4
випростані на спині
поховання західної
орієн тації (№ № 32,
37.4 1 ,4 8 ) та одне ди
тяче поховання то 
тожне за позою, але
орієнтоване головою
на схід (№55) [Лысен
ко, Л ы сенко, 1998,
с. 101-106]
П оховання 47
досліджуваного мо
гильника, що має
західну орієнтацію
та
«катаком бну»
позицію рук, знахо
дить аналоги серед
ранніх
поховань
КБК Східної Украї
ни [Писларий, 1991, с.56].
Дослідження останніх років дають змогу ствер
джувати, що у Середньому Подніпров’ї значна час
тина пам’яток, що традиційно відносять до так
званної«КБК», синхронна пам’яткам, які відносять
ся до так званної «східнотшинецької культури». Так,
на могильнику Р осава М и рон івського р-ну,
дослідженому в 1984 р. В .І.Клочком, було розкопа
но 10 поховань КБК [Клочко, Воронцов, Салий,
1984]. Отримані М .М .Ковалюхом радіовуглецеві
дати цих поховань (курган 2/1: КІ6214, 3180+/-40
ВР, 1518-1392 cal ВС; курган 4/2: Ю6215, 3200+/-30
ВР, 1514-1416 cal ВС; курган 8/2: КІ6217, 3210+/-30
ВР, 1518-1422 cal ВС; 8/7: К і6218,3240+/-30 ВР, 1618-
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14 10 cal ВС) дають змогу синхронізувати похован
ня КБК Росавського могильника з третім етапом
могильника Малополовецьке-3 (М П -HI 1500-1400
cal ВС; поховання 1-Ю, 17, 32, 34-38, 41, 47-50, 52,
54-57). Відзначимо, що з поховання 2 кургану 8 Ро
савського могильника походить кістяна двохдірчаста опукла пряжка овальної форми з бортиком на
вколо центрального отвору. До цього ж
хронологічного горизонту можна також віднести
ряд поховань могильника Журавлиха Ставищенського р-ну, дослідженого в 1982 р. Г.Т.Ковпаненко
[Ковпаненко, Мурзин, Бессонова, Бунятян, Рычков,
1982; Ковпаненко, 1984, с.273], що також не мають
сталої пози та ориєнтації. Отримана М.М.Ковалю-

хом для поховання 6 кургану 3 радіовуглецева дата
становить 3170+/-35 ВР (1514-1392 cal ВС, Ю6224).
Серед поховань, орієнтованих у східному
секторі повністю в анатомічному порядку були
досліджені скелети лише двох поховань. Похован
ня 39, здійснене в сильно скорченій позі, знаходить
прямі аналоги серед великої групи сильно скорче
них поховань східної орієнтації Малополовецького могильника [Лысенко, 1998, с.95-117], які на
підставі значного пакету радіовуглецевих дат всі
віднесено до третього етапу існування могильника
(М П -ІІІ 1500-1400 cal ВС). Поховання 32 за позою
подібне до поховань 2 та 4 у кургані біля с.Харівка
Путивльського p-на Сумської обл. [Молодцов, 1997,
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с .85-89], а також
поховання 1 мо
гильника М алополовецьке-3
(Таб.2: 3).
Привертає
увагу поховання
48, здійснене у
своєрідному
саркофазі, торцеві
стінки якого були
замазані глиною.
Дещо схож у де
таль поховальних
с п о р у д
спостерігаємо на
Гордієвсьхому мо
гильнику, де в ряді
випадків глиною
ретельно замазу
валися усі отвори,
що залишилися
між дерев’яними
деталями ящиків;
простір між сарко
фагом і стінками
ями щільно заси
пався землею. У
ряді
випадків
дерев’яні споруди
Гордієвського мо
гильника після
спорудження
пі дпалювалис ь
[Березанська, Лобай, 1994, с. 150].
Подібний ритуал
сп остер ігаєм о й
стосовно похован
ня 48 Козаровицького могильника.
При цьому слід
звернути увагу на
той факт, що хоч
на Гордієвському
могильнику
дерев’яні саркофа
ги
в
ямах
і
зустрічаються по
чинаючи з першої
хронологічної гру
пи [H ord.I, 15001300 рр. до н.е.],
глиняна обмазка
стін заф іксована
лише в пізній групі
курганів (кургани
32,
35)
[Berezanskaja,
Klocko, 1998]. На Північній Україні залишки дерев
’яного саркофага зафіксовано також у кургані 2 біля
с.Івання Рівненської обл.. Радіовуглецева дата кур
гану (не калібрована ?) 1285+/-35 р. до н.е. [Свеш
ников, 1968, с. 159-168; Березанская, 1982, рис.54.].
Найбільш цікавим похованням доби бронзи на
могильнику є колективне поховання 43. Подібні по
ховання з покладенням скелетів головам и у
протилежні сторони С.С.Березанська вважає типо
вими для східнотшинецької культури (СТК) [Бере
занская, 1972, с.70]. Знайдена в похованні чаша дає
змогу без сумнівів віднести поховання до пам’яток
тшинецького кола. Подібні чаші з опуклими бока
ми та високою шийкою БА.Молодцов відніс до дру-
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гої фази розвитку
керамічного комп
лексу С Т К [М о
лодцов, 1994, с. 122124].
Слід
відзначити, що до
тієї сам ої фази
д о с л і д н и к
відносить й високі
банки
з
косо
зрізаними назовні
вінцями, подібні до
посудини, знайде
ної
серед
підйомного
матеріалу. Досить
широко поширені
серед
пам ’яток
тшинецького кола
й багатоспіральні
браслети в 3-4
оберти.
Привертає
у в а г у
заф іксований на
могильнику культ
ритуального
відрізання голови,
простежений
в
тр ьох випадках
(п ох.З , 43, 47).
Найбільшу увагу
привертає голова
(«скелет 2»), покла
дена в похованні
43 в головах скеле
та д ор ослого в
якості своєрідного
«ін вен тарю ». На
сьогодн і
нам
відомо ще чотири
випадки подібного
ритуалу
на
території Північної
України: похован
ня 2-4 кургана 5
Войцехі вського
могильника [Лагодовська, 1948, с.68],
поховання 2 в
житлі
І
на
поселенні К остянець [Свєшніков,
1947, с. і 0, 14,
пум
рис.2], поховання 2
кургану 6 могиль
ника Лука ВрублеТаб.4.1- Козаровичі, поховання 45; 2 - поховання 42; 3 - поховання 32; 4 - поховання 46;
вецька [Ш овкоп5 - горщик тшинецького типу з підйомного матеріалу; 6 - поховання 39.
ляс 1950, ри с.52],
поховання І комп
або щелеп чітко зафіксовані у другому та третьому
лекса І могильника Малополовецьке-3 [Шишкін,
Лисенко, 1996, с.146-150] (Таб.2: 3). В останьому
хронологічному горизонтах Малополовецького
могильника (поховання І, 5, 6, 12, ІЗ, 16, 19, 21, 22,
похованні також знайдено 2 спіральні браслети в
три оберти, подібні до козар ови ц ького.
23, 24, 28, 29, ЗО, ЗІ, 34, 35, 37, 38, 47, 49, 50, 52, 54,
Радіовуглецева дата поховання 3225+V45 ВР (160656, 57).
В цілому, на підставі приведених аналогій Ко1406 cal ВС, КІ6352). Слід звернути увагу на те, що
заровицький могильник можна досить впевнено
некалібрована дата поховання І Малополовецького могильника досить близька радіовуглецевій даті
синхронізувати з третім етапом існування Малопо
ловецького могильника на Фастівщині та пізнім ша
кургана 2 біля с.Івання, з якого також походять
багатосп ір альн і браслети та браслети зі
ром «К Б К » Р о савськ о го могильника під
спіральними щитками, подібні до малополовецьких.
Миронівкою та датувати в межах 15 ст. до н.е. До
цього ж хронологічного горизонту можна віднести
Випадки ритуального відрізання голови, штучної
найбільш ранні кургани Гордіївського могильниобробки черепів та поховання поодиноких черепів
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Саме зв’язок з лісостеповим ландшаф
том, на нашу думку, є головним фактором,
що визначає культурну належність Козаровицького могильника. При цьому під куль
турою ми розуміємо адаптацію людини до
певного ландшафту у певний природнокліматичний та історичний період, а під ар
хеологічною культурою - матеріальні за
лишки цієї адаптації [Лысенко, 1999, с. 116117]. Могильник в ур.Буславка, що поєднує
риси, які традиційно відносяться до різних
археологічних культур, зокрема багатоваликової кераміки та східнотшинецької, на
нашу думку, є типовим пам’ятником києвочеркаської лісостеп ової культури доби
пізньої бронзи, що, в свою чергу, є півден
но-східним проявом пам’яток тшинецького
кола, репрезентуючих у зазначений час
культуру лісової смуги Європи від Ельби до
Дніпра та Десни.
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Таб. 5. 1 , 2 - Козаровичі, кістяні пряжки з площі могильника;
З - поховання 49 (а - крем’яний відщеп; Ь - крем’яний ніж).

ка на Ві нничині , курган 2 біля с.Івання на
Рівненщині та більшість поховань Войцехівського
могильника.
Відсутність серед поховань Козаровичського
могильника стійкої пози та орієнтації похованих,
на нашу думку, пов’язана з інтенсифікацією взає
мопроникнення різнокультурних компонентів у
Середньому Подніпровії в середині 2 тис. до н.е. Це
можна вважати характерною ознакою етапу МПIII на Київському Правобережжі. Подібна ситуація
спостерігається також на Росавському та Малополовецькому могильниках, хоч на останьому і виді
ляються планіграфічно дві синхронні групи різнообрядових поховань: скорчених на боку східної ор
ієнтації та випростаних на спині західної орієнтації.
При цьому спостерігається певна тенденція залеж
ності орієнтації поховань від ландшафтних особ
ливостей, зокрема напрямку течії річки (Таб.6).
Внаслідок картографування могильників тшинецько-комарівсько-сосницького кола було вста
новлено, що могильники з інгумаціями майже всі
п о в ’язані з лісостеповим и
ландшафтами
Лісостепової зони [Лисенко, 1998, с.29-31]. Винят
ком є лише деякі пам’ятки Середнього Подесення
(Білі Береги, Квітунь, Радутіно, Юдиново), що ме
жують з позняківською культурою; належність ос
танніх до зазначеного кругу пам’яток взагалі запе
речується деякими дослідниками [Куріленко, Отрощенко, 1998, с.247] У Київському Подніпровії, на
сьогодні, Козаровицький могильник є єдиним мо
гильником, розташованим не в Лісостепу, всі похо
вання якого здійснені за обрядом інгумації. При цьо
му слід відзначити, що могильник розташований
серед л ісо степ ового ландшафту, на лесовом у
останці, на відміну від могильників з кремаціями
Київського Полісся, що займали похилі піщані те
раси та піщані підвищення у заплавах. Залишки
такого могильника, до речі, виявлені на південь від
села Козаровичі на лівому березі р.Ірпінь [Березан
ская, 1972, с.196].

Л ІТЕРА ТУРА
Березанская С.С. 1972. Средний период брон
зового века в Северной Украине. К.
Березанская С.С. 1982. Северная Украина в эпо
ху бронзы. К.
Березанская С.С. 1986. Культура многоваликовой керамики.// Березанская С.С., Отрощенко В.В.,
Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н. Культу
ры эпохи бронзы на территории Украины. К.
Березанська С.С., Лобай Б.І. 1994. Курганний
могильник бронзової доби поблизу с.Гордіївка на
П івденному Бузі (попереднє повідомлення) //
Археологія. N4.
Лагодовська О.Ф. 1948. Войцехівський могиль
ник бронзової доби на Волині.// Археологія. т.ІІ.
Лагодовська О.Ф ., Захарук Ю.М. 1956. Нові
дослідження Войцехівського могильника.// АП. T.VI.
Клочко В.И., Воронцов Д.О., Салий Н.Г. 1984.
Отчет о работе мироновской экспедиции в 1984 г.//
НА ІА НАНУ. N1984/44.
Ковалюх Н.Н. Скрипкин В .В ., Клочко В.И .,
Лысенко С.Д. 1998. Изотопная хронология архео
логического памятника Малополовецкое (Украи
на).// «Trzciniec» - system kulturowy czy interkulturowy
proces. Poznan.
Ковпаненко Г.Т., Мурзин В.Ю ., Бессонова C.C.,
Бунятян Е.П ., Рычков Н.А. 1982. Отчет о работе
Лесостепной Правобережной экспедиции за 1982
год.// НА IA НАНУ. N1982/17, ф.експ. N20318.
Ковпаненко Г.Т . 1984. Исследование курганов
в Киевской области.//АО 1982.
Круц В.А. 1968. Отчет о раскопках археологи
ческих памятников у с.Казаровичи Киевской обла
сти в г.// НА IA НАНУ. N1968/6a.
Круц В.А., Максимов Е.В. 1969. Отчет о рабо
те Киевской экспедиции в 1969 г.// НА LA НАНУ.
N1969/1.

С.Д.ЛИСЕНКО КОЗАРОВИЦЬКИЙ МОГИЛЬНИК ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ.
75
Круц В.А., М ак
симов Е.В., Петровс
кая Е.А. 1970. Отчет
о раскопках много
слойного памятника
у с.Казаровичи Киево-С вятош и н ского
района Киевской об
ласти в 1970 г.// НА
ІА НАНУ. N1970/29.
Круц В.А., Мак
симов Е.В. 1971. От
чет о раскопках мно
гослойного поселе
ния у с.Казаровичи
Киевской области в
1971 г.II НА ІА
НАНУ. N1971/5.
Круц В.А . 1977.
Позднетрипольские
памятники Среднего
Поднепровья. К.
Куриленко В.Э .,
О трощ енко
В .В .
1998.
С осницька
культура Подесення
та її з в ’язки із
східдними сусідами.//
«Trzciniec» - system
kuiturow y
czy
interkulturowy proces.
Poznan.
Л ы сен ко С .Д .
1997. Погребальные
памятники тшинецк о -к о м а р о вск о -со сницкой культурно
исторической общ 
ности (восточный ре
гион).// «T rzcin iec:
system kuiturowy czy
interkulturowy
proces». Streszczenia
referatow. Poznan.
Молодцов Б.А. 1997. Памятники эпохи брон
Лысенко С.Д. 1998. Результаты исследования
зы у с.Харьевка.// Археологічні дослідження в
могильника М алополовецкое-3 на Киевщине в
Україні 1993 року. К.
1993-1997 годах.// «Trzciniec» - system kuiturowy czy
Писларий И.А. 1991. Погребальный обряд пле
interkulturowy proces. Poznan.
мен культуры многоваликовой керамики.// Древняя
Лисенко С.Д. 1998. До питання про поховаль
история населения Украины.- К.
ний обряд східнотшинецької культури // Переяс
Свєшніков І.К. 1947. З археологічних дослідів,
лавська земля і духовний світ людини (Тези всеук
проведених на полі «Лиственщина» в с.Костянець,
раїнської наукової конференції, 26-28 вересня 1996р.,
Лубенського р-ну, Ровенської обп.1/ НА ІА НАНУ.
м.Переяслав-Хмельницький). К., Переяслав-Хмельницький.
N1947/6.
Свешников И.К. 1968. Богатые погребения Ко
Лысенко С.Д. 1999. Ареалы типов артефактов
и динамика культурно-исторических процессов эпо
маровской культуры у с.Иванья Ровенской облас
хи бронзы в Северной Украине.// Етнічна історія
ти.// СА. N2.
народів Європи: Національні меншини. ЕтноархеШишкін Р.Г., Лисенко С.Д. 1996. Поховання
ологія. К.
східнотшинецької культури поблизу с.МалополоЛысенко С.Д., Лысенко С.С. 1998. Исследова
вецьке.// Археологія. N1.
ния на могильнике Малополовецкое-3 в 1998 г.//
Шовкопляс И.Г. 1950. Курганный могильник
Археологічні відкриття польового сезону 1998 р. К.
на Среднем Днестре. (Отчет о работе Средне- Дне
стровской экспедиции в 1949-1950 гг.).// НА ІА
Молодцов Б.А. 1994.Керамика как источник пе
НАНУ. N1950/5.- ф.експ. N1135.
риодизации восточнотшинецкой культуры//ДревB erezan skaja S .S , K lo ck o V .I. 1998. D as
нейшие общности земледельцев и скотоводов Север
ного Причерноморья.У тыс.до н.э -V в.н.э.Тирасполь.
Graberfeld von Hordeevka.- Munchen.

____________________________________________________________________ 259

CONTENTS
Kukharchuk Yu.
Mousterian location Chulatovo III in Desna aria
and interpritation of its cultural belonging................................................................................................. 3
Pyasetski V.
The Palaeolithic of the Eastern part
of the Volhynian Uplands............................................................................................................................. 8
Stupak D.
Technology of the flint chipping of the Svider culture
of Ukrainian Polissja (by the analyzes of nucleuses)................................................................................18
Kornienko V.
The classification of the Late Paleolithic images..................................................................................... 25
Smyntyna E.
Population migrations and the way
of the historical-cultural adaptation: some problems of correlation
(at the materials of Mesolithic settlements of Ukraine)............................................................................ 31
Mikhailova N.
Myths about the deer of the Eurasian peoples......................................................................................... 38
Hassan Hasan.
Ancient Mary city
(problems of historical and archaeological study).................................................................................... 45
Mamleeva L.
Formation of Great Silk Road in the system of transcivilization interaction
of the peoples of Eurasian......................................................................................................................... 53
Pioro V.
Graves of the Katakombna culture with the production tools
in the Luaganska province........................................................................................................................62
Lysenko S.
Cemetery of Kozarovychy of Late Bronze A ge........................................................................................ 69
Zubar V., Krapivina V.
About Roman Garrison in Olbia in the middle of the 3rd Century............................................................76
Petrauskas A., Petrauskas O., Shyshkin R.
The new settlement of the Late Zarubinetska culture
near Krukivschina in the Kyiv region.................................................................... .................................... 84
Levada M., Osadchiy R.
The New Monuments of Chernyahov Culture to the North of Vinnitsa Province
(about a question of the population settlement between the rivers Ros’ and South Bug)....................... 92
Sinitsa E.
Early mediavel ingumations in penkovka culture area............................................................................ 98
Komar A.
Pre-Saltiv and Early Saltiv horizons in Western Europe
(problems of chronology)........................................................................................................................111
Aksjonov V.
The Staryj Saltiv catacomb cemetery.................................................................................................... 137
Komar A., Pioro V.
Barrows of the Khazarian time in the Lugansk region............................................................................ 150
Tahtaj A.
Burial complex of the Khazarian times from Chistjakovo (Stalinsk region)...........................................160
Krasilnikov K.
Kitchen ceramics and some wares of special designation
made of clay of Saltiv-Majaki culture in the Middle Donets region........................................................170
Shilin Y.
New in numismatics of the Kharahanides.............................................................................................. 178
Androschuk F.
Sweeden Birka and its contacts with the East........................................................................................ 194
Gotun I.A.
Functional features of the nonfortified settlements
of the Middle Dniepr region in 10th - 13th centuries A.D..........................................................................206

