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ABSTRACT 

 

This volume represents a part of the materials which were highlighted as the reports at the 
international scientific conference “Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe” 
that was held in Kyiv and Kaniv from the 15 to 18 September 2017. This conference was the 
final event of the Institutional Partnership Programme (SCOPES) “Network in Eastern European 
Neolithic and Wetland Archaeology for the improvement of field techniques and dating 
methods (NEENAWA)”, funded by the Swiss National Science Foundation (SNSF). 
The current state of Ukrainian archaeology should be described as an integration stage, which is 
characterized by the representation of the achievements of national science in the world on the 
one hand and the adaptation of world experience for a more complete coverage of past 
phenomena on the other hand. In the context of the crisis of traditional scientific institutions 
and outdated approaches, modern research increasingly acquires a networked character, that 
manifests itself in the cooperation of specialists from different scientific fields and institutions 
when investigating a specific scientific problem. The consequence of these changes, which one 
can see in our country during the last several years, is a process of cultural integration of 
Ukraine into the European space, which is maintained by varied programs of scientific and 
cultural cooperation. For the modern Ukrainian humanitarian sphere, we have issues which are 
connected with the unification of methodology, modernization of approaches and the inclusion 
of the scientific achievements of our country into European scientific heritage. 
The Project “Network in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology for the 
Improvement of Field Methods and Dating Methods” is the first step towards establishing 
ground for cooperation on the study of the Neolithic in Eastern Europe. The name of our 
conference “Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe” is symbolic within the 
framework of this project. 
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РЕЗЮМЕ 
 
Ця збірка представляє частину матеріалів, які були оприлюднені в доповідях на 
міжнародній науковій конференції “Археологія річок та озер і первісна археологія 
Європи”, яка проходила в Києві та Каневі з 15 по 18 вересня 2017 року. Конференція стала 
заключною подією програми інституційного співробітництва SCOPES “Мережа по 
вивченню східноєвропейського неоліту та археології річок і озер” Проект NEENAWA, за 
підтримки Швейцарського національного наукового фонду (SNSF). 
Сучасний стан української археології має бути описаний як інтеграційний етап, який 
характеризується, з одного боку, презентацією досягнень вітчизняної науки у світі, а з 
іншого боку адаптацією світового досвіду для більш повного висвітлення явищ минулого. 
В умовах кризи традиційних наукових установ і застарілих підходів, сучасні дослідження 
все більше набувають мережевого характеру, що проявляється у співпраці фахівців різних 
наукових галузей та інститутів при дослідженні конкретної наукової проблематики. 
Наслідком цих змін, які можна побачити в нашій країні протягом останніх кількох років, є 
процес культурної інтеграції України в європейський простір, який підтримується 
різноманітними програмами наукового та культурного співробітництва. Для сучасної 
української гуманітарної сфери ми маємо запити, пов’язані з уніфікацією методології, 
модернізацією підходів та включенням наукових досягнень нашої країни до європейської 
наукової спадщини. Розуміння суспільства в якості взаємодії мереж різного рівня стає 
більш характерним для сучасної науки. Концепція “мережі” стала брендом науки, що 
означає як об’єкт дослідження, так і методологічні підходи до вивчення конкретних явищ. 
Проект “Мережа по вивченню східноєвропейського неоліту та археології річок і озер для 
вдосконалення польових методів і методів датування” є першим кроком на шляху 
створення підстав для співпраці в дослідженні неоліту у Східній Європі. 
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