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ВІД РЕДАКТОРА

Переяславщина є одним із найдавніших регіонів України. Її  
багата історична спадщина завжди привертала до себе увагу вчених  
та поціновувачів старожитностей. Уже починаючи з ХІХ  ст.,   
територія зазнає археологічного вивчення з боку окремих науковців. 
Упродовж ХХ – початку ХХІ ст. інтенсивність досліджень пам’яток 
постійно зростала. Як наслідок в археологічному контексті 
Переяславщина стала одним із найкраще вивчених регіонів. Це 
зумовило появу величезного масиву джерел та наукової літератури, 
що містили результати розвідок та розкопок, проведених у її межах. 
Незважаючи на це, питання історіографії археологічних досліджень  
цієї території комплексно не розглядалося. Першою  працею, 
присвяченою згаданій проблематиці, є дисертація Олександра 
Васильовича Юрченка на тему «Дослідження археологіч них пам’яток 
Переяславщини: історіографія (ХІХ – початок ХХІ  ст.)», що була 
захищена в 2013 р. у ДВНЗ «Переяслав-Хмельниць кий державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». На жаль, автор 
не встиг оприлюднити його результати у вигляді окремого видання, 
оскільки передчасно пішов із життя. Тому нами було вирішено 
підготувати монографію за матеріалами згаданого дослідження. 

У межах видання подано історіографічний аналіз значного 
масиву джерел та літератури, у яких знайшло відображення 
археологічне вивчення Переяславщини. Автором на основі 
опрацюваного фактичного матеріалу проаналізовано здобутки 
науковців ХІХ – початку ХХІ  ст., уточнено хронологічні межі 
розвитку історіографії та визначено етапи  досліджень археологічних 
пам’яток окресленої території. Варто зазначити, що в монографії 
оприлюднено значну частину неопублікованих та маловідомих  
джерел. 

На нашу думку, видання має важливе значення для розуміння 
історії вивчення та рівня дослідженості минулого регіону. Воно є 
грунтовним доповненням студій, присвячених особливостям розвит-
ку вітчизняної археологіч ної науки.
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Олександр Васильович 
Юрченко (1979–2019) – відомий 
дослідник археологічних пам’яток 
Переяславщини, історик, крає-
знавець, кандидат історичних 
наук  (2013), член Національної 
спілки краєзнавців України (2013).

Народився 5 липня 1979  р. 
у м. Переяславі-Хмельницькому 
Київської області. Після закін-
чення школи навчався на 
історичному факультеті Пере-
яслав-Хмельницького державного 
педагогічного інституту імені 
Григорія Сковороди (1996–2001). 

Ще в студентські роки він захопився польовою археологією та  
неодноразово брав участь в експедиціях НІЕЗ «Переяслав» та  
згаданого ВНЗ. По закінченню інституту отримав кваліфікацію 
«Вчитель історії та народознавства». Упродовж 2001–2004 рр. 
навчався в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». У 2013 р. 
захистив кандидатську дисертацію та тему: «Дослідження 
археологічних пам’яток Переяславщини: історіографія (ХІХ – 
початок ХХІ ст.)».

З 2004 р. по 2019 р. працював в археологічних підрозділах НІЕЗ 
«Переяслав»: молодший науковий співробітник науково-дослідного 
відділу «Музей трипільської культури» (2004), старший науковий 
співробітник науково-дослідного сектора «Археологічна експедиція» 
(2005–2016), завідувач науково-дослідного відділу «Археологічний 
музей» (2016–2018), старший науковий співробітник науково-
дослідного відділу археології (2018–2019). 

О.В. Юрченко – автор та співавтор 68-ми опублікованих 
статей, 6-ти наукових звітів за результатами археологічних 
досліджень, учасник 15-ти експедицій. Його наукові інтереси 
охоплювали різноманітну проблематику: археологія та давня 
історія України, історична топографія, краєзнавство, нумізматика, 
медієвістика.
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ПЕРЕДМОВА

На сучасному етапі розвитку вітчизняної науки дослідника-
ми констатовано факт позиціонування історіографії археології як са-
мостійної субдисципліни, що потужно розвивається. За останні два 
десятиліття різко зросла кількість праць з історії археологічної нау-
ки. Свідченням цього процесу є не лише вихід друком спеціальних 
публікацій, але й тематичні конференції та круглі столи, що стали 
обов’язковою складовою наукового життя археологічної спільноти 
України [219; 221].

Історіографічні дослідження дозволяють нам чіткіше побачити 
всю повноту проблем археологічної науки, виділити з них найбільш 
важливі й перспективні [233, с. 10]. Актуальним і фундаментальним 
завданням сучасної історіографії археологічних досліджень зали-
шається розкриття глибини процесу їх розвитку впродовж XIX – на  
початку XXІ ст. відносно території Переяславщи ни – одно-
го з найцікавіших регіонів Середньої Наддніпрянщини, важ-
ливого центру формування українського етносу, із яким 
пов’язана перша згадка назви «Україна». Наукова необхід-
ність історіографічного опрацювання археологічних дослі-
джень Переяславщини зумовлена наявністю великої кількості  
наукових праць, опублікованих впродовж двох останніх століть.

Зважаючи на це, необхідно з’ясувати рівень вивчення 
археологічних пам’яток Переяславщини в працях науковців і 
роботі наукових закладів ХІХ – початку ХХ ст., охарактеризувати 
основні методи та наукові школи, що сформувалися у цей період, 
а також окреслити внесок спеціалізованих установ і окремих 
дослідників у розробку вказаної проблеми. Окрім цього, варто 
розглянути найбільш вагомі досягнення та виявити проблемні 
питання, що потребують подальших наукових розшуків. Тому наша 
дослідниціка увага зосередилась на розвитку історичної науки, 
пов’язаної з вивченням археологічних пам’яток Переяславщини. 
Зокрема, на спеціалізованих працях учених та установ, що займалися 
досліджен ням старожитностей вказаного регіону впродовж 
ХІХ  – початку ХХІ ст. Нижня хронологічна межа, окреслена нами,  
пов’язана з початком накопиченням джерельної бази археології, 
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першими розвідковими археологічними дослідженнями на терито-
рії Переяславщини, появою археологів-аматорів та учених-мандрів-
ників. Верхня – фіксує сучасний етап розвитку археологічних 
досліджень Переяславщини та обмежується 2012 р.

Наразі це є перше в українській історіографії комплексне 
дослідження внеску вітчизняних науковців у вивчення 
старожитностей та археологічних пам’яток Переяславщини. 


