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У статті висвітлюється внесок визначного музеєзнавця України М. І. Сікорського в 

археологічні дослідження на Переяславщині у 1950-1980-х рр. 
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Неоціненний внесок у вивчення археологічних старожитностей Переяславщини та 

власне Переяслава вніс визначний музеєзнавець, Герой України М. І. Сікорський. Він 

започаткував низку важливих напрямків у археологічному вивченні пам’яток регіону: 

планомірне і цілеспрямоване археологічне обстеження заплави р. Дніпро, яка в 1960-х роках 

готувалась до затоплення Канівським водосховищем, масштабних розвідок та розкопок 

різночасових археологічних пам’яток у долинах Дніпра, Трубежу і Супою тощо. Але особливо 

вагомим є його вклад у відкриття та дослідження археолого-архітектурних пам’яток 

давньоруського Переяслава. Вклад М. І. Сікорського у досягнення археології Переяславщини 

розглядали у своїх публікаціях І. Г. Шовкопляс, М. М, Корінний, М. Г. Махінчук, 

О. В. Колибенко, Ол. В. Колибенко, О. В. Юрченко, Г. М. Бузян [63; 15; 23; 14; 73; 7]. 

Михайло Іванович Сікорський (1923-1911) народився у м. Чигирин в родині 

службовця. Після смерті батьків (1930, 1933) Михайло разом із двома братами і сестрою 

виховувався у дитячому будинку. Навчався в Запорізькому авіаційному технікумі ім. 

К. Є. Ворошилова (1939-1943). Пізніше працював на Омському авіаційному заводі та у 

вищезгаданому технікумі. По війні навчався на історичному факультеті Київського 

державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1946-1951). Директор Переяслав-

Хмельницького історичного музею (1951-1979), Переяслав-Хмельницького державного 

історико-культурного заповідника (1979-1999), Генеральний директор Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (1999-2010), Почесний директор 

НІЕЗ «Переяслав» (2010-2011). Доцент кафедри історії та культури України Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (1996). Автор 130 

наукових праць і публікацій. У 2005 р. отримав високе звання Героя України. 

Кипуча енергія, виняткові працездатність та наполегливість з перших же місяців 

перебування у Переяславі дозволили молодому директору музею активізувати наукові 

дослідження у місті, пожвавити роботу по збиранню музейних колекцій, насамперед, 

археологічних (Рис. 1, 2). Під час навчання Михайло Сікорський поглиблено вивчав історію 

козаччини. Але потрапивши у Переяслав – древнє місто, насичене пам’ятками, повітря якого 

було буквально настояне на давній історії, в якому на той час працювали великі археологічні 

експедиції, він «закохався» в археологію. До цієї науки він проявляв особливий пієтет 

протягом всього творчого життя. Талант М. І. Сікорського як керівника проявився у його 

вмінні залучити до вивчення археологічних пам’яток Переяславщини як своїх колег-

музейників, так і досвідчених фахівців-археологів, з якими згодом його пов’язували тісні 

ділові або дружні стосунки. Це були, насамперед, українські вчені В. К. Гончаров, 

Є. В. Махно, М. Ю. Брайчевський, Ю. С. Асєєв, Р. О. Юра, А. І. Кубишев, А. П. Савчук, 

М. П. Кучера, В. О. Харламов та ін.  

Взаємини з експедицією ленінградських дослідників на чолі з Михайлом 

Костянтиновичем Каргером (1903-1976), який у 1949-1956 рр. проводив розкопки у 

Переяславі, за свідченням самого М. І. Сікорського, були непростими [24, с. 50-57]. 

Безпосередньої участі у роботі експедиції М. І. Сікорський та переяславські музейники не 

брали. Але контакти були постійними, про що свідчать згадки у звіті та автографи-присвяти 

М. Сікорському, залишені М. К. Каргером на відтиску своєї статті та на фотографії, 

подарованих на згадку [12; 7, с. 146] (Рис. 3). Безсумнівно, неабиякі досягнення експедиції 
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Академії наук СРСР у дослідження переяславських пам’яток надихнули М. Сікорського на 

самостійний археологічний пошук та початок власних досліджень. У свою чергу, 

М. І. Сікорському експедиція М. К. Каргера зобов’язана відкриттям у 1953 р. таких видатних 

пам’яток давньої архітектури як Спаська церква-усипальня ХІ ст. та Воскресінська церква 

ХІІ ст.: адже саме молодий директор музею, взявши під спостереження всі випадки 

виявлення в місті археологічних знахідок чи об’єктів, повідомив експедицію про вищезгадані 

пам’ятки [7, с. 142-144]. Оригінальний задум музеєфікації церкви-усипальні, безперечно, 

виник у середовищі науковців, які безпосередньо вивчали згадані пам’ятки: це були археологи 

М. К. Каргер та П. О. Раппопорт, архітектор В. Г. Заболотний та музеєзнавець 

М. І. Сікорський. Останній був не лише одним з ініціаторів, а головне, згодом виступив 

відповідальним виконавцем проекту [7, с. 144]. З усних тверджень свідків тих подій – 

працівників музею та самого Михайла Івановича – первісно планувалося спорудження двох 

захисних павільйонів над обома пам’ятками, відкритими у 1953 р., але реалізувати вдалося 

лише один проект. У 1955 р. був зведений павільйон над залишками церкви-усипальні, в якому 

відкрита експозиція Археологічного музею (1957) (Рис. 4).  

Найбільш показовими свідченнями внеску М. І. Сікорського в археологічні роботи у 

Переяславі є історія відкриття та дослідження унікальних археологічних пам’яток: 

могильника черняхівської культури ІV ст. та об’єктів кам’яної переяславської архітектури 

ХІ ст. – Єпископських воріт, «Єпископського палацу», «церкви Володимира Мономаха» та ін. 

Перша пам’ятка була виявлена випадково восени 1951 р. на території приміського 

радгоспу «Переяславський» при закладці кагатів під цукровий буряк робітники знайшли цілі 

керамічні посудини біля кістяка людини й передали їх у музей. Музей повідомив про знахідки 

в Інститут археології [8, с. 1]. Напевне, трапилося це за безпосередньої участі 

новопризначеного директора музею М. І. Сікорського. У травні 1952 р. наукові співробітники 

ІА АН УРСР В. К. Гончаров, В. А. Богусевич, Д. Т. Березовець і Р. О. Юра  відвідали 

Переяслав з тим, щоб на місці ознайомитися з переданими матеріалами.. Потім археологи 

побували на місці знахідки: кагати ще не були засипані, й у розрізах траншеї на гл. 1,20 м були 

знайдені рештки кружального горщика та кістки поховання [8, с. 1]. Таким чином вже у ті 

перші роки М. І. Сікорський познайомився з відомими археологами України, а з 

В. К. Гончаровим та Р. О. Юрою, невдовзі зав’язалася щира дружба, що розпочалася зі 

співпраці по дослідженню пам’яток Переяслава. Роботу організованої у серпні-вересні 1952 р. 

експедиції Інституту археології АН УРСР очолив Володимир Кирилович Гончаров (1909-

1987). До складу експедиції були зараховані М. І. Сікорський та науковець музею 

Є. С. Нестеровська, що засвідчує запис у щоденнику експедиції та у науковому звіті 

В. К. Гончарова [8, с. 2; щоден., с. 6]. Про учасників розкопок з боку Переяславського музею 

згадується й у великій підсумовуючій статті В. К. Гончарова та Є. В. Махно про результати 

досліджень могильника, яка вийшла друком 1957 р. [11, с. 127]. Фотографом експедиції був 

запрошений переяславець П. Шепель, якому, певно, й належать світлини розкопок та 

учасників досліджень 1952 р.: збереглися цікаві зображення В. К. Гончарова та 

М. І. Сікорського у невимушених позах та з робітниками експедиції, яких винаймали серед 

працівників місцевого радгоспу, переважно жителів сіл Борисівка та Гребля. (Рис. 5; 6). 

Розкопками 1952 р. було розкрито 700 кв. м, на яких виявлено 22 поховання (16 тілоспалень 

та 6 тілопокладень) [8; 10]. Серед них виділяється виняткове як за супроводжуючим 

інвентарем так і за ритуалом поховання № 5, що знаходилось у незвично глибокій (3,50 м) ямі. 

Ці поховання вирізнялися ще й рідкісними знахідками – комплектом скляних гральних 

жетонів (11 з білого скла, 11 – з чорного), за якими закріпилася назва «скляні шашки», та 

скляною вазою. У відкритті й розчистці означеного поховання брав безпосередню участь 

Михайло Іванович, про що неодноразово згадував у приватних розмовах, пізніше його 

колоритні розповіді оприлюднені у біографічній книзі М. Махінчука [23, с. 59-61].  

У 1954 р. дослідження могильника були продовжені: До В. К. Гончарова приєдналися 

Євгенія Володимирівна Махно (1913-1992) та Надія Іванівна Шендрик (1922-2013). Цікаві 

згадки у щоденнику експедиції 1954 р., який вела Є. В. Махно, засвідчують діяльну роботу 
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М. І. Сікорського разом з колегами-археологами з пошуку, дослідження і збирання 

археологічних матеріалів: так, 25 вересня вони виїздили у с. Дем’янці, де виявили обставини 

випадкової знахідки – унікальної амфора ХІ ст. з написом, а 1 жовтня – у хутір Чубуки на 

запрошення його господаря В. А. Чубука-Подільського для збору даних та обстеження 

пам’ятки черняхівської культури. Володимир Андрійович розповів, як у 1914 чи 1916 р. 

він передав посудину, знайдену рибалками на озері Станіслав, до Переяславського 

музею [9, щоден., с. 16-17, 58; 7, с. 142]. Матеріали досліджень переяславського могильника 

черняхівської культури згодом були передані до Переяслав-Хмельницького історичного 

музею, де вони склали найбільш виграшну частину експозиції Археологічного музею.  

У вересні 1955 р. власник садиби №31 по вул. Кріпосній В. М. Гура під час копання 

льоху натрапив на рештки кам’яної стіни. Про своє відкриття він повідомив у музей. Михайло 

Іванович зреагував майже миттєво – власними силами працівників Переяслав-Хмельницького 

історичного музею того ж року були здійснені перші самостійні археологічні дослідження. 

Роботи проводились протягом жовтня – першої половини листопада. На місці випадкової ями 

під погріб, де натрапили на давньоруські будівельні рештки, у товщі земляного бастіону 

ХVІІІ ст. по вул. Кріпосній було закладено три розкопи, глибина їх місцями сягала 4-5 м. (Рис. 

7; 8). Ще два розкопи розпочато по вул. Московській. Як повідомляє дослідник, в ході робіт 

«виявлені і розкопані підземний цегельний хід ХVІІ ст., фундамент великої кам’яної стіни 

ХVІІ ст. на гл. 2 м, виявлений фундамент і цегляна кладка на глибині 2,3 м нової споруди 

ХVІІ ст.» [39, с. 5]. Але головною знахідкою стала кладка ХІ ст. у розкопах №2 та №4 на гл. 

1,45 м, визначена як «гражданська» споруда давньоруського дитинця. Розкоп №2 розширено, 

а потім з’єднано з розкопом № 4, що дозволило відкрити кладку однієї стіни споруди 

загальною довжиною 14,1 м. За результатами цих досліджень був складений перший науковий 

звіт, написаний на 6 сторінках від руки кимось із співробітників й підписаний 

М. І. Сікорським [39].  

Розуміючи необхідність фахового дослідження нововідкритої пам’ятки давньої 

архітектури у наступному, 1956 р., М. Сікорський запропонував провести ці роботи 

М. К. Каргеру, який після перерви (1955) повернувся до Переяслава. Експедиція останнього 

зробила все, що змогла в тих умовах (була розкрита ще одна стіна довжиною 10,5 м), але 

розкопкам заважали потужні земляні насипи від бастіонів ХVІІІ ст. Експедиція того року 

відкрила і дослідила літописну Андріївську церкву ХІ с. У 1956 р. М. К. Каргер завершив 

дослідження у Переяславі. Згадані бастіони були зриті лише у 1958 р. Ця обставина дозволила 

здійснити повномасштабні дослідження унікальної пам’ятки. Але виконали їх у 1959-1960 рр. 

вже українські дослідники, де повноправним учасником був Переяслав-Хмельницький 

історичний музей.  

Польовий сезон 1958 р. не був втрачений для переяславської археології – цього року 

досліджена церква ХІ ст., відкрита невтомними пошуками Михайла Сікорського на дитинці 

давнього міста. Рештки невідомої кам’яної споруди були виявлені на площі Возз’єднання 

(нині площа Переяславської ради) в одному із закладених ним численних шурфів. Розкопки 

пам’ятки здійснила спільна експедиція Інституту археології та Переяслав-Хмельницького 

музею, яку очолив Михайло Юліанович Брайчевський (1924-2001), його замісником був 

призначений М. І. Сікорський, учасниками були Юрій Сергійович Асєєв (1917-2005), 

О.К. Козін (Рис. 9). Нову пам’ятку ідентифікували як літописний храм Богородиці на Княжому 

дворі, збудованій Володимиром Мономахом у 1098 р. [6, с. 112-116].  

У тому ж 1958 р. під час розвідувальних досліджень музею на території дитинця по вул. 

Радянській № 12 М. І. Сікорський разом з колегами виявив залишки кам’яної будівлі, 

датованої ХІ ст. Розкоп був розширений й на територію сусідньої садиби № 10. В розкопках 

нововиявленої пам’ятки взяли участь наукові співробітники музею Є.С. Нестеровська, 

В. П. Шкулета, музейні доглядачі З. П. Соболь та О. К. Рак. Характер знахідок дозволив 

М. І. Сікорському припустити, що розкопані рештки являли собою майстерню по 

виготовленню кольорового скла – смальти для мозаїк. М. Сікорський оперативно публікує 

попередні результати археологічних досліджень нової пам’ятки у першому випуску 
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«Наукових записок Переяслав-Хмельницького історичного музею», наукова стаття вийшла 

дещо пізніше (1976) [40, с. 31-32; 48, с. 149-150]. Нині запропонована атрибуція пам’ятки не є 

незаперечною, в першу чергу, через недостатню вивченість вищезгаданого археологічного 

об’єкту.  

Восени 1959 р. працівники Переяслав-Хмельницького історичного музею під 

керівництвом М. І. Сікорського за участю запрошених співробітників Відділу народної 

творчості та історії українського мистецтва Академії архітектури і будівництва УРСР 

О. К. Козіна та Юрія Івановича Хіміча (1928-2003), консультанта академіка В. Г. Заболотного, 

відкрили чотирикутну споруду та продовження двох паралельних стін, як виявилося згодом 

складовими елементами – вежею та проїзною частиною –  Єпископських воріт ХІ ст. [63, с. 4]. 

Активну участь у розкопках брали працівники музею. (Рис. 10). Розкоп був доведений до гл. 

3,2 м, а кладка стін сягала висоти 1,72 м. Силами працівників музею розкопами на території 

дитинцю було охоплено площу в 170 кв. м [40, с. 31-32]. Умови роботи в розкопі з обмеженим 

простором і значною глибиною були дуже несприятливі. Відкриті частини споруди не давали 

повного уявлення про характер комплексу в цілому.  

Тому наступного 1960 р. з 5 серпня по 9 вересня у Переяславі працювала Переяслав-

Хмельницька комплексна древньоруська експедиція у складі начальника експедиції Романа 

Олександровича Юри (1927-1977) (Інститут археології АН УРСР), заступника начальника 

експедиції М. І. Сікорського (Переяслав-Хмельницький історичний музей), старшого 

наукового співробітника Ю.С. Асєєв (Інститут теорії та історії архітектури і будівництва 

Академії будівництва і архітектури УРСР), старшого архітектора О. К. Козіна (Відділ 

вивчення народної творчості і історії українського мистецтва Академії), студента Київського 

художнього інституту В. Г. Погрібного, консультанта В. Г. Заболотного. (Рис. 11; 12). Від 

переяславського музею в розкопках брали участь наукові працівники Є. С. Нестеровська, 

М. І. Жам, М. Д. Шавейко [63, с. 1; 65]. Завданням експедиції було проведення досліджень 

решток комплексу кам’яних споруд, розкритих у 1955-1956 рр. та восени 1959 р. Під знесеним 

бастіоном були відкриті залишки двох стін, складених з каменю та плінфи, що розрізали 

впоперек стародавній вал дитинця, з проїздом між ними, вимощеним підтесаними брилами 

каміння. До них впритул прилягала чотирикутна в плані сходова вежа, звідки знаходився вхід 

до надбрамної церкви. Залишилися недослідженими через житлову забудову східна частина 

комплексу. Дослідники атрибутували споруду як літописні Єпископські ворота з надбрамною 

церквою святого Федора [1, с. 57-61; 3, с. 55]. Про результати досліджень автори розкопок 

Р. О. Юра, М. І. Сікорський та Ю. С. Асєєв подали детальний науковий звіт до архіву 

Інституту археології, а також кілька публікацій в науковій літературі, в т.ч. у другому випуску 

Наукових записок ПХДІМ [63: 64; 1; 3; 65; 67].  

Видатне значення відкритої пам’ятки для історії давньоруської архітектури стало 

зрозумілим ще в ході розкопок 1959 р. Під час розкопок для огляду розкритих решток та для 

консультацій до Переяслава приїздили науковці: завідувач відділом Київської Русі Київського 

державного історичного музею УРСР С. Р. Кілієвич та науковий співробітник цього відділу 

Г. М. Шовкопляс, директор Інституту археології АН УРСР С. М. Бібіков, старший науковий 

співробітник Інституту В. А. Богусевич, керівник відділу слов’яно-руської археології 

Інституту В. Й. Довженок; постійну увагу розкопкам приділяв керівник Відділу вивчення 

народної творчості і історії українського мистецтва Академії будівництва та архітектури 

УРСР, земляк-переяславець академік В. Г. Заболотний [63, щоден., с. 26, 31, 32, 35]. 

Успішне дослідження унікальної пам’ятки надихнуло М. І. Сікорського та Р. О. Юру на 

подальші розшуки. Впродовж 1961-1962 рр. було закладено десятки шурфів, траншей та 

розкопів, з допомогою яких провадили пошук решток кам’яних споруд давньоруського часу. 

Обстеження дитинця охопили площу в 0,5 га [64] (Рис. 13). У складі Переяславської 

давньоруської експедиції ІА АН УРСР 1961 р. працювали Р. О. Юра (керівник), 

М. І. Сікорський (заступник), науковці переяславського музею М. Д. Шавейко та М. І. Жам, 

старший лаборант Інституту археології А. І. Кубишев. Восени 1961 р., М. Сікорським 
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шурфуванням виявив розвали будівельних решток на нових місцях неподалік Михайлівської 

церкви по вул. Радянській №15, 19 та 26.  

У 1962 р. основний кістяк експедиції знову складали науковці, які досліджували 

Єпископські ворота – Р. О. Юра, Ю. С. Асєєв, М. І. Сікорський, допомагали їм працівники 

Переяславського історичного музею Є. С. Нестеровська, М. Д. Шавейко [66]. На 

садибі №26 були розчищені фундамент та кладка стіни, що належали решткам споруди кінця 

ХІ ст. [66, с. 10]. 

Наступного сезону 1963 р. Переяславська давньоруська експедиція завершила 

дослідження кам’яної будівлі по вул. Радянській №26 [68]. В кінцевому результаті відкрита 

пам’ятка виявилася громадською будівлею з двома приміщеннями-залами. Вона була 

визначена дослідниками як залишки палацового архітектурного комплексу, побудованого в 

ХІ ст. переяславським єпископом (митрополитом) Єфремом, за яким закріпилася назва 

«Єпископський палац» [2; 71].  

Отже, на початку 1960-х рр. спільною експедицією Інституту археології АН УРСР та 

Переяслав-Хмельницьким історичним музеєм на чолі з Р. О. Юрою та М. І. Сікорським були 

розкопані унікальні рештки пам’яток давньоруської архітектури: Єпископських воріт та 

«Єпископського палацу» ХІ ст. Відкриттям останньої пам’ятки завершився найбільш 

результативний період досліджень давньоруського Переяслава, впродовж якого були виявлені 

і вивчені вісім пам’яток монументальної кам’яної архітектури.  

В подальшому Переяславська давньоруська експедиція та Переяслав-Хмельницький 

загін Канівської експедиції ІА АН УРСР на чолі з Р. О. Юрою поновлювали свою роботу в 

Переяславі у 1965 та 1966 рр. Роботи археологів були зосереджені на посаді давнього 

міста [69; 70; 72]. Відкриті залишки житлових землянок на посаді давнього міста дозволили 

М. І. Сікорському відтворити реконструкцію однієї з них у новостворюваному Музеї-скансені. 

У розкопках 1950-1960-х рр. брали участь працівники музею (Рис. 14; 15). Одним з 

найактивніших учасників археологічних розкопок, які музей проводив у 1950-1960-х рр., була 

Євдокія Сергіївна Нестеровська (1915-2010) – науковий співробітник, згодом – завідувач 

фондів Переяслав-Хмельницького історичного музею. (Рис. 14; 15, 1). Народилася у 

м. Переяславі. Навчалася у фінансово-економічному технікумі, згодом – на філологічному 

факультеті вчительського інституту, по закінченню якого працювала в бібліотеці. З 1946 р. 

працювала у Переяслав-Хмельницькому історичному музеї. Брала безпосередню участь у 

розкопках Переяславського могильника черняхівської культури (1952), у розкопках 

Єпископських воріт (1955, 1959-1960), церкви Володимира Мономаха (1958) та 

«Єпископського палацу» (1961-1963). 

Незмінним фотографом та учасником розкопок музею був Микола Данилович Шавейко 

(1924-1993) – науковий співробітник Переяслав-Хмельницького історичного музею, завідував 

археологічним музеєм та музеєм-діорамою «Битва за Дніпро в районі Переяслава-

Хмельницького 1943 р.» (з 1975 р.) (Рис. 15, 2). Народився у с. Піщане Золотоніського р-ну 

Черкаської обл. Навчався в Астраханському піхотному училищі, учасник, інвалід Другої 

світової війни. Після війни навчався на курсах бухгалтерів та фотографів. Закінчив історичний 

факультет Київського педагогічного інституту. Викладав у переяславській середній школі №3. 

З 1957 р. працював у Переяслав-Хмельницькому історичному музеї. Брав участь у розкопках 

Єпископських воріт та «Єпископського палацу» (1959-1963), курганів Переяславщини. 

Діяльним учасником археологічних досліджень у Переяславі (1960-1963) та розвідок 

1960-х рр. на Переяславщині був Михайло Іванович Жам (1931-2002) – науковий співробітник 

Переяслав-Хмельницького історичного музею, завідувач етнографічного відділу та 

етнографічного музею під відкритим небом. Народився у м. Переяславі, де навчався у середній 

школі №1. Закінчив філософський факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка 

(1949-1954) за фахом викладач філософських дисциплін та історії. Викладав історію в школі 

с. Хоцьки, працював на швейній фабриці. З 1960 р. працював у Переяслав-Хмельницькому 

історичному музеї на посаді наукового співробітника, завідувача етнографічним відділом 

музею (1960), завідувача етнографічним музеєм під відкритим небом (згодом музеєм народної 
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архітектури а побуту Середньої Наддніпрянщини») (1966), пізніше був призначений 

завідувачем Музею хліба (1982). (Рис. 15, 3, 4; 17). 

Активними учасниками розкопок були також науковець Вадим Пантелеймонович 

Шкулета, музейні доглядачі Зоя Петрівна Соболь, Олександра Кирилівна Рак, Катерина 

Олександрівна Лебєдєва, які згадуються у звітах та публікаціях, та багато інших. (Рис. 15, 4). 

У 1960-х рр. переяславським музеєм було досліджено декілька курганів, в яких брали 

безпосередню участь М. І. Сікорський, А. П. Савчук, М. Д. Шавейко, М. І. Жам. 

Зокрема розкопано кургани «Ємцева могила» біля с. Єрковці, поблизу с. Харківці 

(ур. Урашня) та с. Пологи Вергуни. (Рис. 16). Матеріали розкопок висвітлені в наукових звітах 

та статтях [28; 30; 31; 32]. 

Активно розбудова Музею просто неба надихнула М. І. Сікорського на цікаві розкопки: 

за його ініціативою силами працівників музею був розкопаний курган «Хрест» епохи бронзи, 

того ж року музеєфікований (1966) [29]. Керував розкопками Анатолій Павлович Савчук – 

співробітник Інституту археології, згодом науковець Переяслав-Хмельницького історичного 

музею.  

Діяльність археологів «активізував» грандіозний проект по створенню рукотворного 

Канівського «моря», внаслідок чого під воду мали піти сотні археологічних пам’яток, 

розміщених у долині Дніпра, по суті, втрачався цілий пласт первісної історії. 

Переяславські музейники разом з археологами Академії наук включилися у розвідки нових 

пам’яток. (Рис. 17; 18). Своєю самовідданою роботою вони врятували для науки цінні 

пам’ятки, нині затоплені водами Канівського водосховища. Найцікавіша з них багатошарова 

пам’ятка біля с. Козинці в ур. Загай досліджувалась музеєм багато років, починаючи з 1952 р., 

а особливо плідно у 1957, 1962, 1968-1970 рр., що дозволило виділити там матеріали майже 

всіх епох: мезоліту, неоліту, енеоліту, бронзового, раннього залізного віку, давньоруського 

часу [28; 33; 34; 35; 41; 42; 43]. У звіті 1970 р. А. П. Савчуком зазначено, що переяславський 

музей самостійно, за власні кошти, провадив розвідки й зачистки в місцях весняних розливів 

на берегах Дніпра, а особливо плідно на пам’ятці в ур. Загай. (Рис. 18, 2). Дослідник 

підкреслив, що його знахідки є продовженням досліджень М. І. Сікорського 1957 р. [32, с.4].  

Регулярні спостереження за земляними роботами, за відслоненнями берегів річок та ярів 

мали свої наслідки: у 1960-на початку 1970-х рр. були відкриті поселення та могильники 

черняхівської культури в околицях Переяслава, поблизу с. Стовп’яги, біля сіл Пристроми, 

Вовчків, Селище, Пасічна, Вінинці, Дениси та Соснова, численні середньовічні поселення. Це 

може засвідчити стаття М. І. Сікорського у співавторстві з А. П. Савчуком у академічному 

збірнику «Середні віки на Україні», де опубліковано матеріали про низку нововиявлених 

ранньослов’янських та давньоруських пам’яток по Дніпру, Трубежу та Супою [42, с.141-142].  

У цей же час на Переяславщині працювало кілька загонів Канівської експедиції 

Інституту археології АН УРСР. Результатами робіт жваво цікавився Михайло Іванович, тим 

більше що проводили їх здебільшого колеги-археологи, знайомі ще по розкопках у Переяславі. 

Впродовж 1964-1968 рр. досліджувалось унікальна пам’ятка ХІ-ХV ст. (селище та могильник) 

поблизу протоки Васильків біля с. Комарівка. Керував Комарівським загоном Канівської 

експедиції Анатолій Іванович Кубишев (1938-2001) [5, с. 1-55; 16; 17; 18; 19].  

У 1964 р. загін Канівської експедиції, очолюваний Михайлом Петровичем 

Кучерою (1923-1999), досліджував поселення та городище в гирлі р. Трубіж – літописне місто 

Устя [20; 21]. Згодом у 1971 р. М. І. Сікорський допомагав київському колезі у пошуку та 

вивчені городищ на Переяславщині [22].  

У 1967 р. працівники переяславського музею М. І. Жам та Є. М. Харін на чолі з його 

директором взяли участь у розкопках Добраничівської пізньопалеолітичної стоянки. 

Експедицією Інституту археології АН УРСР керував Іван Гаврилович Шовкопляс (1921-1997). 

Результат цього досвіду був цілком практичний: того року три ями з кістками мамонтів були 

взяті монолітом з місця розкопок, для їх музеєфікації в Музеї народної архітектури та 

побуту [13]. (Рис. 19).  



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 12 (14), 2017 
_______________________________________________________________________________________ 

70 

Неабиякі досягнення Переяслав-Хмельницького історичного музею у вивченні 

археологічних пам’яток Переяслава і його округи, спостереження за результатами дослідів 

колег-археологів, дозволили Михайлу Івановичу вже у 1971 р. опублікувати узагальнюючу 

роботу «На землі Переяславській», де ранні етапи історії краю були проілюстровані 

переконливими фактами археологічних досліджень [44].  

Наступним етапом археологічних робіт історичного музею на чолі з М. І. Сікорським 

стали дослідження 1970-1980-х рр. У 1971 р. на території Музею просто неба під час копання 

фундаментних ровів під майбутню будівлю дерев’яної церкви з с. В’юнище натрапили на 

людські поховання, що супроводжувались посудом черняхівського типу. Михайло Сікорський 

запросив для дослідження пам’ятки добре знайому йому з попередньої співпраці, 

співробітника Інституту археології Є. В. Махно. Їй допомагали працівники музею 

М. Н. Єрмольєв, В. В. Красюк, Г. І. Слюсар, І. В. Азаренкова, В. Ф. Воловик. (Рис. 20). 

Музейна команда дослідила 3 поховання черняхівської культури, а також зафіксувала 

поховання невизначеного датування (нині дослідження продовжені археологами заповідника, 

й на означеному місці виявлені поховання давньоруського часу). Матеріали згодом були 

опубліковані Є. В. Махно та М. І. Сікорським (1976) [24].  

Важливими в науковому та музеєзнавчому плані виявились повторні розкопки двох 

видатних пам’яток: Михайлівського собору ХІ ст. (1974-1975) та решток Воскресінської 

церкви ХІІ ст. (1989). Ініціатором досліджень як завжди виступив М. І. Сікорський, 

результатом чого стали нові факти для розуміння феномену архітектурного обличчя давнього 

міста.  

Поштовхом до поновлення розкопок Михайлівського храму став випадок: копаючи 

траншею водопроводу у дворі сучасної Михайлівської церкви робітники натрапили на 

шиферну плиту з мозаїкою, під якої після розчистки проступила кам’яна кладка фундаменту 

храму. Той самий дослідницький неспокій та прагнення відкриття, які керували молодим 

директором переяславського музею у 1950-х рр., змусили його й у 1974 р. самостійно 

прийняти сміливе, навіть зухвале, рішення – вдруге відкрити найвизначнішу пам’ятку 

переяславської давньоруської архітектури. (Рис. 21). Всі сили були кинуті на земляні роботи: 

разом з директор на розкопках хоча б один день працювали майже всі працівники музею. На 

запрошення М. І. Сікорського у наступному 1975 р. дослідження були продовжені 

Архітектурно-археологічною експедицією Інституту археології АН УРСР на чолі з Віктором 

Олександровичем Харламовим (1946-1996). Консультував дослідників відомий знавець 

переяславської архітектури Ю. С. Асєєв. В роботі експедиції взяли участь М. І. Сікорський, 

працівники музею та студенти Київського художнього інституту. (Рис. 22). Дослідникам 

вдалося помітити нові деталі та особливості давньої архітектури. Матеріали розкопок були 

опубліковані Ю. С. Асєєвим, В. О. Харламовим та М. І. Сікорським (1979), у статті 

представлено графічну реконструкцію нового плану та первісного вигляду Михайлівського 

собору [4]. Михайло Сікорський спрямував всі сили та ресурси музею заради збереження 

залишків унікальної пам’ятки ХІ ст., внаслідок чого був споруджений захисний павільйон, а у 

1982 р. відкрита експозиція Музею архітектури давньоруського Переяслава. (Рис. 23). На 

сучасній поверхні здійснено трасування фундаментів собору.  

Повторним дослідженням решток Воскресінської церкви ХІІ ст. зобов’язані прикрому 

інциденту: 1985 р. М. І. Сікорський зупинив незаконні земляні роботи на пам’ятці і наполіг на 

повторних розкопках, насамперед, з метою музеєфікації, адже старий задум 1953 р. про 

спорудження павільйону над давніми рештками залишився незавершеним. На розчистці 

залишків храму організовано працювали музейні працівники. У 1989 р. дослідженням 

визначної пам’ятки зайнявся В. О. Харламов, який очолив Архітектурно-археологічну 

експедицію Інституту археології [60; 61]. (Рис. 24). Повторне відкриття давньоруської 

пам’ятки знову поставило питання про збереження та експонування відкритих археологічних 

об’єктів, про їх музеєфікацію. Ідея реконструкції давньої церкви належала М. І. Сікорському. 

Через те, що жодна з давньоруських кам’яних споруд не дійшла до нашого часу, відбудована 

Воскресінська церква ХІІ ст., за задумом Михайла Івановича, мала стати єдиним для 
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Переяслава зразком давньоруської церковної будівлі. Заради цього цікавого задуму він 

відмовився від музеєфікації із захисним павільйоном. В. О. Харламов став автором проекту 

реконструкції Воскресінської церкви. (Рис. 25). Відбудова храму розпочалася у 1992 р., але від 

незалежних причин вона затягнулася на багато років – непроста економічна ситуація 1990-х 

рр. завадила здійснитися первісному задуму М. Сікорського та В. Харламова. Реконструкція 

була закінчена за іншим проектом у 2007 р. (Рис. 26). 

Археологічні дослідження на Переяславщині 1970-1980-х рр. пройшли під знаком 

творчих ініціатив М. І. Сікорського. У 1975-1977 рр. були проведені масштабні обстеження 

курганів Переяславщини [45; 47]. (Рис. 27). Під час роботи експедиції до Михайла Івановича 

надійшла інформація від краєзнавця В. М. Охтеня про досі невідомий курганний могильник 

поблизу с. Ничипорівка: директор сам виїздив на рекогносцировку місцевості й доручив 

молодим науковцям провести розвідувальні розкопки на пам’ятці. Того року за участі 

музейних працівників Переяславського та Яготинського музеїв було розкопано два кургани 

давньоруського часу [46].  

Цікаві результати були отримані у 1979 р. під час дослідження укріплень дитинця Х ст. 

у котловані під нову споруду історичного музею: на дні оборонного рову виявлено декілька 

дерев’яних дренажних колодязів-зрубів, які були перевезені й встановлені у Музеї народної 

архітектури та побуту [50]. Михайло Іванович безпосередньо працював на розкопках, 

розуміючи неабияке значення цих досліджень, нерідко запрошував на консультацію колег – 

археологів, архітекторів. Про результати цих дослідів, М. І. Сікорський повідомив в 

«Археологических открытиях 1979 года» (Москва) [51]. 

У 1978-1986 рр. були організовувані роботи Переяслав-Хмельницької археологічної 

експедиції під керівництвом М. І. Сікорського та Є. В. Махно [49-58]. Експедицією проведені 

масштабні розвідки на Київщині та дослідження пам’яток черняхівської культури і 

давньоруського часу у сс. Соснова та Сомкова Долина. (Рис. 28; 29). В археологічних роботах 

за цей час взяли участь багато працівників заповідника Г. М. Бузян, А. П. Савчук, В. І. Слюсар, 

Н. М. Тесля, Т. В. Прядкіна, М. О. Хоменко, В. М. Панченко, Н. Г. Каменська, 

І. В. Кузьміцька, М. Т. Товкайло, М. М. Буйлук, О. В. Колибенко, О. В. Недбайло, 

В. Ф. Воловик, О. М. Мельник, В.І. Москаленко, М. І. Приходько та ін. У дослідженнях були 

задіяні також учні шкіл, місцеві колгоспники і навіть військовослужбовці в/ч з Переяслава, які 

допомагали у польових роботах. Значущі результати, отримані дослідниками, були апробовані 

М. І. Сікорським та Є. В. Махно на науковій конференції ІА АН УРСР у 1980 р. [25] та на 

Міжнародній конференції у Любліні (Польща) у 1987 р. [26; 27]. Ознайомившись з розкопками 

напівземлянкового житла давньоруського часу у с. Соснова, Михайло Іванович організував 

перевезення монолітом залишків печі та реставрацію житла Київської Русі на території Музею 

просто неба. Паралельно велися дослідження давньоруського курганного могильника в 

с. Сомкова Долина, де було розкопано 10 поховань. Відкриттям пам’ятки можна завдячувати 

М.І. Сікорському: намагаючись завжди відстежувати й перевіряти повідомлення місцевих 

краєзнавців, у 1978 р. він не проминув увагою звістку вчителя-пенсіонера А. Т. Клименка про 

курганні насипи в лісі поблизу села. Наразі була проведена розвідка, яка підтвердила 

інформацію, й вже наступного року музейна експедиція здійснила розкопки. 

На початку 1980-х рр. М. І. Сікорський та А. П. Савчук звернули увагу на інтенсивне 

руйнування пам’яток археології водами Канівського водосховища. Протягом 1980-1882 рр. 

А. П.Савчук окремим загоном музейної експедиції вивчав узбережжя, рятуючи для науки 

приречені пам’ятки [36; 37; 38]. (Рис. 18, 1, 3). 

Підсумком активних археологічної діяльності М. І. Сікорського було створення 

археологічного відділу Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника (1979), 

молоді працівники якого набували фахового досвіду під керівництвом дослідників старшого 

покоління, згодом започаткувавши самостійні дослідження на території міста та масштабні 

розвідки у переяславському регіоні. 

У 1950-1980-х рр. у Переяславі працювали різнопланові експедиції академічних та 

музейних установ Москви, Ленінграду, Києва, наукові досягнення яких незаперечні. Проте 
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у справі діяльного цілеспрямованого дослідження Переяславщини особлива роль належить 

колективу працівників Переяслав-Хмельницького історичного музею (згодом – 

Заповідника), натхненного М. І. Сікорським. (Рис. 30). Саме завдяки його енергії, 

зацікавленості й ентузіазму було виявлено й досліджено низку видатних монументальних 

кам’яних споруд давньоруського Переяслава, а Переяславщина з «білої плями» на 

археологічній карті перетворилася на один з найкраще вивчених регіонів Центральної 

України. Свої сміливі, нерідко новаторські задуми і в дослідницькій і у музеєзнавчій роботі, 

М. І. Сікорський практично завжди втілював в життя з притаманною йому рішучістю й 

стрімкістю.  

Не будучи археологом за освітою, але як дослідник за натурою та покликанням, 

М. І. Сікорський, поставив археологію на одне з чільних місць у своїх наукових дослідженнях, 

зробив археологічні матеріали фундаментом музейного будівництва на Переяславщині, і 

внаслідок цього долучився до найвідоміших археологів та краєзнавців, які будь-коли 

працювали на території краю, особисто вніс вагомий вклад в археологічну науку. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА  

1. Асєєв Ю.С. Дослідження кам’яної споруди ХІ ст. в Переяславі-Хмельницькому дитинці 

/ Ю.С. Асєєв, О.К. Козін, М.І. Сікорський, Р.О. Юра // Вісник Академії будівництва і 

архітектури УРСР. – 1962. – №4. – С. 57 – 61. 

2. Асеев Ю.С. Памятник гражданского зодчества  ХІ в. в Переяславе-Хмельницком / 

Ю.С. Асеев, М.И. Сикорский, Р.А. Юра // Советская археология. – 1967. – №1. – С. 199-214. 

3. Асєєв Ю.С. Золоті ворота Києва та Єпископські ворота Переяслава / Ю.С. Асєєв // ВКУ 

(Вісник Київського університету). – 1967. – №8. – Вип. 1. – С. 45-58.  

4. Асеев Ю.С. Исследование Михайловского собора в Переяславе-Хмельницком / 

Ю.С. Асеев, В.А. Харламов, М.И. Сикорский / Славяне и Русь. (На материалах 

восточнославянских племен и Древней Руси). Сб. науч. тр. / АН УССР ИА. – К.: Наукова 

думка, 1979. – С. 122-137. 

5. Бєляєва С.О. Поселення дніпровського лівобережжя Х-ХV ст. (за матеріалами поселень 

поблизу сіл Комарівка та Озаричі). / С.О. Бєляєва, А.І. Кубишев. – К.: Наукова думка, 1995. – 

111 с.  

6. Брайчевский М.Ю. Археологические исследования в Переяславе-Хмельницком в 1958 

году / М.Ю. Брайчевский, Ю.С. Асеев // КСИА. – Вып. 81. – 1960. – С. 112-116. 

7. Бузян Г.М. М.І. Сікорський – археолог / Г.М. Бузян // Михайло Іванович Сікорський: 

творець історії й хранитель часу. – м. Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 139-183. 

8. Гончаров В.К. Отчет о раскопках Переяслав-Хмельницкого могильника культуры 

полей погребений в 1952 г. / В.К. Гончаров Дневник начальника Переяслав-Хмельницкой 

археологической экспедиции / В.К. Гончаров // Науковий архів ІА НАНУ. – 1952/13. – 18 с.; 

57 с. рукопис. 

9. Гончаров В.К. Отчет о раскопках 1954 г. на Переяслав-Хмельницком могильнике / 

Махно Е.В. Дневник №1 старшего научного сотрудника Переяслав-Хмельницкой экспедиции 

Института археологии АН УССР / В.К. Гончаров, Е.В. Махно // Науковий архів ІА НАНУ. – 

1954/7. – 36 с.; 60 с. рукопис.  

10. Гончаров В.К. Могильник культуры полей погребений у г. Переяслава-Хмельницкого / 

В.К. Гончаров // КСИА АН УССР 1955. – Вып. 4. – С. 37– 39. 

11. Гончаров В.К. Могильник черняхівського типу біля Переяслава-Хмельницького / 

В.К. Гончаров, Є.В. Махно // Археологія. – К., 1957. – Т. 11. – С. 127-143. 

12. Каргер М.К. Отчет о раскопках в Переяславе-Хмельницком в 1956 г. // 1956/28. – 8 с. 

13. Козій Г.І. З історії музеєфікації пізньопалеолітичного комплексу «Добраничівська 

стоянка» / Г.І. Козій // Переяславіка. Наукові записки. Зб. наук. ст. / НІЕЗ «Переяслав». – 

м. Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5(7). –– С. 416-418. 

14. Колибенко О.В. Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщини (археологічні 

джерела) / О.В. Колибенко, О.В. Колибенко. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – Ч. 1. – 114 с. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 12 (14), 2017 
_______________________________________________________________________________________ 

73 

15. Коринный Н.Н. Переяславская земля, Х – первая половина ХІІІ века / Н.Н. Коринный. 

– К.: Наукова думка, 1992. – 312 с. 

16. Кубышев А.И. Исследования Комаровского поселения Х - ХV вв. в 1968 г. / 

А.И. Кубышев //АИУ 1968 г. – 1971 – Вып. 3. – С. 239-242. 

17. Кубышев А.И. Раскопки поселения Х-ХV вв. у с. Комаровка / А.И. Кубышев // АИУ 

1965-1966 гг. – 1967. – Вып. 1. – С. 24-27. 

18. Кубышев А.И. Раскопки средневекового поселения ХІ - ХV вв. у с. Комаровка / 

А.И. Кубышев // АИУ 1967 г. – 1968. – Вып. 2. – С. 49-57. 

19. Кубишев А.Г. Робота Комарівського загону Канівської давньоруської експедиції / 

А.И. Кубышев // УІЖ. – 1969. – № 8. – С. 158-159. 

20. Кучера М.П. До питання про давньоруське місто Устя на р. Трубіж / М.П. Кучера // 

Археологія. – 1968. – Т. 21. – С. 244-249. 

21. Кучера М.П. Давньоруське городище біля с. Городище під Переяславом-

Хмельницьким / М.П. Кучера // Археологія. – 1970. – Т. 24. – С. 217-225. 

22. Кучера М.П. Давньоруські городища в західній частині Переяславщини /М.П. Кучера 

// Археологія. – 1978. – Вип. 25. – С. 21-31. 

23. Махінчук М.Г. Переяславський скарб Михайла Сікорського: художньо-документальна 

повість / М.Г. Махінчук. – К.: Криниця, 2005. – 302 с. 

24. Махно Є.В. Новий могильник черняхівської культури у Переяславі-Хмельницькому / 

Є.В. Махно, М.І. Сікорський // Дослідження слов’яноруської археології: (3б. ст.) / ІА АН 

УРСР. – К.: Наукова думка, 1976. – С. 95-100. 

25. Махно Е.В. Могильник черняховской культуры у с. Соснова / Е.В. Махно, 

М.И. Сикорский, Г.Н. Бузян // Археологические исследования на Украине в 1978-1979 гг. 

Тезисы докладов ХV конференции / Институт археологии АН УССР. – Днепропетровск, 

1980. – С. 135-136. 

26. Махно Е.В. Могильник черняховской культуры у с. Сосновы Переяслав-Хмельницкого 

р-на Киевской области / Е.В. Махно, М.И. Сикорский // Kultura wielbarska w mlodszym okresie 

rzymskim (streszczenia referatow). – Lublin, 1987. – С.56-61. 

27. Махно Е.В. Могильник черняховской культуры у с. Соснова на Левобережье Днепра / 

Е.В. Махно, М.И. Сикорский // Kultura wielbarska w mlodszym okresie rzymskim (materially z 

konferencji). – Tom ІІ. – Lublin, 1989. – С. 249-262. 

28. Савчук А.П. Археологічні дослідження на Переяславщині / А.П. Савчук 

М.І. Сікорський // УІЖ. – 1964. – №5. – С. 156. 

29. Савчук А.П. Звіт про розкопки кургану «Вибла могила» / «Хрест» на 

території Переяслав-Хмельницького етнографічного музею / А.П. Савчук // НА ІА НАНУ. – 

1966/84. – 4с. 

30. Савчук А.П. З найдавнішої історії Київщини / А.П. Савчук // УІЖ. – 1968. – № 9. – С. 79-

83. 

31. Савчук А.П. Находка поздней бронзы на Киевщине и Черкащине / А.П. Савчук // 

Археологические открытия 1969 года. – М.: Наука, 1970. – С. 233-234. 

32. Савчук А.П. Звіт за розкопки в Переяслав-Хмельницькому р-ні Київської обл. в 1970 р. 

/ А.П. Савчук // НА ІА НАНУ. – 1970/ . – 4 с. (рукопис.). 

33. Савчук А.П. Раскопки поселений позднего бронзового века на Трубеже // 

Археологические открытия 1970 года / А.П. Савчук. – М.: Наука, 1971. – С. 242-243. 

34. Савчук А.П. Поселение около с. Андруши / А.П. Савчук // Археологические открытия 

1971 г. – М.: Наука, 1972. – С. 320 

35. Савчук А.П. Мезолитические стоянки на р. Трубеж // А.П. Савчук, В.И. Слюсар // АО 

1974 г. – 1975. – С. 350. 

36. Савчук А.П. Отчет о разведках и раскопках в бассейне р. Трубеж и на берегу 

Каневского водохранилища близ Переяслава-Хмельницкого в 1980 г. / А.П. Савчук // НА ІА 

НАНУ. – 1980/145. – 15 с. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 12 (14), 2017 
_______________________________________________________________________________________ 

74 

37. Савчук А.П. Отчет о полевых исследованиях 1981 г. / А.П. Савчук // НА ІА НАНУ. – 

1981/78. – 6 с. 

38. Савчук А.П. Отчет о полевых работах Переяслава-Хмельницкого историко-

культурного заповедника в 1982 г. / А.П. Савчук // НА ІА НАНУ. – 1982/92. – 4 с. 

39. Сікорський М.І. Археологічні розкопки в м. Переяславі-Хмельницькому в 1955 р. / 

М.І. Сікорський // НА ІА НАНУ. – 1955/26. – 6 с. 

40. Сікорський М.І. Археологічні розкопки в Переяславі / М.І. Сікорський // Наукові 

записки Переяслав-Хмельницького історичного музею. – 1959. – Вип. 1. – С. 29-32. 

41. Сікорський М.І. Поселення епохи бронзи / М.І. Сікорський // Нове в музеях України. – 

К., 1963. – Вип. 1. – С.40-42. 

42. Сікорський М.І. Переяславщина напередодні Київської Русі / М.І. Сікорський, 

А.П. Савчук // Середні віки на Україні. – 1971. – Вип. 1. – С. 140-147. 

43. Сікорський М.І. Знахідки в с. Козинці Переяслав-Хмельницького району / 

М.І. Сікорський, А.П. Савчук // Археологія. – 1971. – Вип. 4. – С. 65-73. 

44. Сікорський М.І. На землі Переяславській / М.І. Сікорський, Д.Т. Швидкий. – К.: Наук. 

думка, 1971. – 208 с. 

45. Сикорский М.И. Отчет о работе археологической экспедиции по обследованию 

курганов Переяслав-Хмельницкого р-на Киевской обл. / М.И. Сикорский, Г.Н. Бузян // НА ІА 

НАНУ. – 1975/118. – 47 с. 

46. Сікорський М.І. Звіт про розвідкові розкопки могильника в с. Ничипорівка 

Яготинського р-ну Київської обл. в 1975 р. / М.І. Сікорський, Г.М. Бузян, В.І. Слюсар // НА ІА 

НАНУ. – 1975/118 а. – 5 с., альбом іл. 

47. Сикорский М.И. Отчет о работе археологической экспедиции по обследованию 

курганов Переяслав-Хмельницкого и Яготинского р-нов Киевской обл. в 1976 г. / 

М.І. Сікорський, Г.М. Бузян // НА ІА НАНУ. – 1976/55. – 24 с. 

48. Сікорський М.І. Склоробна майстерня ХІ ст. у  Переяславі-Хмельницькому / 

М.І. Сікорський // Дослідження з слов’яноруської археології (Зб. ст.) / АН УРСР ІА. – К.: Наук. 

думка, 1976. – С. 146-150. 

49. Сикорский М.И. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции 

в 1978 г. / М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ІА НАНУ. – 1978/85. – 24 с. 

50. Сикорский М.И. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции 

в 1979 г. / М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ІА НАНУ. – 1979/119. – 87 с. 

51. Сикорский М.И. Исследования в Переяславе-Хмельницком / М.И. Сикорский // АО 

1979 года. – М.: Наука, 1980. – С. 337-338. 

52. Сикорский М.И. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции 

в 1980 г. / М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ІА НАНУ. – 1980/109. 

53. Сикорский М.И. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции 

в 1981 г. / М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ІА НАНУ. – 1981/92. 

54. Сикорский М.И. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции 

в 1982 г. / М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ІА НАНУ. – 1982/117. 

55. Сикорский М.И. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции 

в 1983 г. / М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ІА НАНУ. – 1983/157. 

56. Сикорский М.И. Отчет о работе археологической экспедиции Переяслав-

Хмельницкого историко-культурного заповедника в 1984 г. / М.И, Сикорский, Е.В. Махно, 

Г.Н. Бузян // НА ІА НАНУ. – 1984/150. 

57. Сикорский М.И., Махно Е.В., Бузян Г.Н. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой 

археологической экспедиции в 1985г. / М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ІА 

НАНУ. – 1985/125. 

58. Сикорский М.И., Махно Е.В., Бузян Г.Н. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой 

археологической экспедиции в 1986 г. / М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ІА 

НАНУ. – 1986/150. – 73 с. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 12 (14), 2017 
_______________________________________________________________________________________ 

75 

59. Сикорский М.И. Отчет Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции за 

1986 год. / М.И. Сикорский, Г.Н. Бузян, М.М. Буйлук, Н.Т. Товкайло // НА ИА НАНУ. – 

1986/164. – 41 с. 

60. Харламов В.А. Отчет об архитектурно-археологических исследованиях памятника 

архитектуры ХІІ в. Воскресенской церкви в г.Переяславе-Хмельницком Киевской обл., 

проведенных Архитектурно-археологической экспедицией ИА АН УССР в 1989 г. / 

В.А. Харламов // НА ІА НАНУ. – 1989/29а. – 29 с. 

61. Харламов В.А. Нові дослідження Воскресінської церкви в Переяславі-Хмельницькому 

/ В.А. Харламов, Г.В. Трофіменко // Археологія. – 1992. – № 3. – С. 133-138. 

62. Шовкопляс І.Г. Археологічні дослідження на Україні (1917–1957): [огляд вивчення 

археологічних пам’яток] / І.Г. Шовкопляс. – К.: АН УРСР, 1957. – 424 с. 

63. Юра Р.О. Звіт про роботу Переяслав-Хмельницької комплексної древньоруської 

експедиції ІА АН УРСР в 1960 р. / Р.О. Юра, М.І. Сікорський, Ю.С. Асєєв // НА ІА НАНУ 

1960/13. – 11 с. 

64. Юра Р.А. Отчет о работе Переяславской древнерусской экспедиции Института 

археологии АН УССР в 1961 г. / Р.А. Юра // НА ІА НАНУ. – 1961/13. – 11 с.  

65. Юра Р.О. Археологічні розкопки в Переяславі-Хмельницькому (в 1959-1960 рр.) / 

Р.О. Юра, М.І. Сікорський, Ю.С. Асєєв // Наукові записки Переяслав-Хмельницького 

державного історичного музею. – Вип. 2. – 1960. – С. 89-91.  

66. Юра Р.А. Отчет о работе Переяславской древнерусской экспедиции Института 

археологии Академии наук УССР в 1962 г. / Р.А. Юра // НА ІА НАНУ. – 1962/5. – 10 с. 

67. Юра Р.О. Стародавні ворота Переяслава-Хмельницького / Р.О. Юра // УІЖ. – 1961. – 

№ 2. – С. 155-157. 

68. Юра Р.А. Отчет о работе Переяславской древнерусской экспедиции Института 

археологии АН УССР в 1963 г. / Р.А. Юра // НА ІА НАНУ. – 1963/12. – 9 с. 

69. Юра Р.А. Отчет о работе Переяславской древнерусской экспедиции Института 

археологии АН УССР в 1965 г. / Р.А. Юра // НА ІА НАНУ. – 1965/5. – 9 с. 

70. Юра Р.А. Отчет о работе Каневской древнерусской экспедиции Института археологии 

АН УССР в 1966 г. / Р.А. Юра // НА ІА НАНУ. – 1966/12. – 6с. 

71. Юра Р.О. Нова пам’ятка архітектури ХІ ст. у Переяславі-Хмельницькому / Р.О. Юра // 

УІЖ. – 1965. – № 9. – С. 152-154. 

72. Юра Р.О. Археологические исследования на посаде древнего Переяславля в 1965-

1966 гг. / Р.О. Юра // Археологические исследования 1965-1966 гг. – М.: Наука, 1967. – 

Вып. 1. – С. 175-179. 

73. Юрченко О.В. Михайло Сікорський – засновник переяславської археологічної школи / 

О.В. Юрченко, О.В. Колибенко // Краєзнавство. – 2013. – № 4. – С. 118-122. 

 

Halyna Buziyan  

M. SIKORSKY AND PEREYASLAV’S ARCHAEOLOGY OF 50-80-TH  

OF THE XX CENTURY 
The article concerns the outstanding contribution of Ukrainian museologist M. Sikorsky in 

archaeological research of Pereyaslav in 1950-1980's. 
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Рис. 1. М.І. Сікорський. 1950-і рр.   Рис. 2. М.І. Сікорський. 1960-і рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. М.І. Сікорський на ганку історичного музею:  

1 – світлина; 2 – автограф М.К. Каргера на звороті світлини. 1956 р. 

1 

2 
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Рис. 4. Експозиція Археологічного музею. 1960 р. 

 

 
Рис. 5. В.К. Гончаров та М.І. Сікорський (зліва та справа). 1952 р. 
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Рис. 6. Учасники розкопок переяславського могильника черняхівської культури: 

В.К. Гончаров та М.І. Сікорський (другий та третій у верхньому ряду справа). 1952 р. 

 
Рис. 7. Розкопки Єпископських воріт ХІ ст. під бастіоном. 1958 р. 
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Рис. 8. Розкопки на дитинці: у розкопі М.І. Сікорський. 1955 р. 

 

 
Рис. 9. Дослідження літописної церкви Богородиці ХІ ст. «церква Володимира Мономаха»:  

1 – М.І. Сікорський; 2 – М.Ю. Брайчевський; 3 – Ю.С. Асєєв; 

 4 – вигляд розкопу із залишками храму. 1958 р. 
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Рис. 10 Дослідження Єпископських воріт ХІ ст.: на розкопі працівники музею О.К. Рак  

та З.П. Соболь. 1959 р. 

 
Рис. 11. Учасники досліджень Єпископських воріт ХІ ст.: справа наліво М.І. Сікорський, 

В.Г. Заболотний, Р.О. Юра, В.Г. Погрібний. 1960 р. 
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Рис. 12. М.І. Сікорський та Р.О. Юра. 1960-і рр. 

 

 
Рис. 13. Розкопки на дитинці по вул. Кріпосній, 25. 1961 р. 
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Рис. 14. Працівники історичного музею: зліва направо верхній ряд – М.І. Сікорський, 

І.В. Скотнікова, В.А. Юзвіков, другий ряд – М.І. Чухно, В.Я. Москаленко, Є.С. Нестеровська, 

В.К. Спасенко. 1950-і рр. 

 

 
Рис. 15. Працівники історичного музею: 1 – Є.С. Нестеровська; 2 – М.Д. Шавейко; 3 – 

М.І. Жам; 3 – зліва направо верхній ряд М.І. Сікорський, М.І. Жам, З.П. Соболь, 

А.Я. Канівець, другий ряд О.І. Юзвікова, Т.А. Козачковська, О.К. Рак, Є.С. Нестеровська, 

І.І. Тесля, третій ряд М.П. Палагута, О.П. Огороднікова, В.І. Шавейко. 1960-і рр. 
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Рис. 18. Дослідження А.П. Савчука на 

Канівському водосховищі:  

1 – А.П. Савчук в розвідці. 1970-і рр.;  

2 – розкопки поселення Козинці-Загай. 

1960-і рр.; 

 3 – розкопки в с. Циблі, ур. Церква. 

1980 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Дослідження курганів 

Переяславщини: 1 – робочий момент;  

2 – поховання з кургану Ємцева могила біля  

с. Єрковці. 

Рис. 17. М.І. Сікорський та М.І. Жам в 

археологічних розвідках на Канівському 

водосховищі. 1960-і рр. 
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Рис. 19. Перевезення археологічних об’єктів з пізньопалеолітичної стоянки в  

с. Добраничівка: стоять зліва направо М.І. Сікорський, І.Г. Шовкпляс, М.І. Жам. 1967 р. 

 

 

Рис. 20. Учасники розкопок 

могильника в Музеї просто неба:  

Зверху сидять М.Н. Єрмольєв, 

Є.В. Махно; 

нижче сидять В.В. Красюк, 

І.В. Азаренкова, Г.І. Слюсар, 

В.Ф. Воловик. 

1971 р. 
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Рис. 23. Павільйон над залишками Михайлівського собору ХІ ст.: 

 експозиція Музею архітектури давньоруського Переяслава. 2010 р. 

Рис. 21. Розкопки Михайлівського собору  

ХІ ст. 1975 р. 
 

Рис. 22. Розкопки Михайлівського собору ХІ ст.:  

1 – В.О. Харламов;  

2 – робочий момент. 1975 р. 
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Рис. 24. Розкопки Воскресінської церкви ХІ ст. 1989 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Графічна реконструкція 

Воскресінської церкви ХІІ ст. 

 Автор В.О. Харламов. 
 

Рис. 26. Воскресінська церква. 2011 р. 
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Рис. 27. Обстеження курганів Переяславщини. 1975 р. 

 

 

 
Рис. 28. Учасники археологічних розвідок Київщини, м. Богуслав: зліва направо 

М.І. Приходько, Н.М. Тесля, Т.В. Прядкіна, А.П. Савчук, Є.В. Махно. 1978 р. 
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Рис. 29. Розкопки пам’ятки черняхівської культури в с. Соснова:  

зліва направо Є.В. Махно, О.В. Недбайло, М.П. Дейнега, М.М. Буйлук,  

О.В. Колибенко, Г.М. Бузян. 

 

 
Рис. 30. М.І. Сікорський. 1970-і рр. 

 

  


