
СпиСОК СКОрОчЕНь

аллу – археологічний літопис лівобережної україни, Полтава
аП урСр – археологічні пам’ятки української рСр, київ
аС – археологический съезд
аС гЭ –  археологический сборник государственного Эрмитажа, ленин-

град – Санкт-Петербург
вгузу – высшее государственное учебное заведение украины
вгу – воронежский государственный университет, воронеж
вц – видавничий центр
гим – государственный исторический музей российской Федерации, 
москва
гзк – гірничо-збагачувальний комбінат
гЭ – государственный Эрмитаж, ленинград – Санкт-Петербург
дгу – днепропетровский государственный университет, днепропетровск
дП Ндц «оаСу» іа НаНу – державне підприємство «Науково-дослідний 

центр «охоронна археологічна служба україни» інституту архео-
логії НаН україни, київ

зокм – запорізький обласний краєзнавчий музей, запоріжжя
іа НаНу – інститут археології Національної академії Наук україни, київ
иак – известия императорской археологической комиссии, Петроград
иа НаНу – институт археологии Национальной академии Наук украины, 
киев
игаимк –  известия государственной академии истории материальной 

культуры, ленинград
игу – иркутский государственный университет, иркутск
иияли кНц –  институт истории, языка, литературы и искусства казанского на-

учного центра, казань
икм – историко-краеведческий музей
кгома – курский государственный областной музей археологии, курск
кСиимк –  краткие сообщения института истории материальной культуры, 

москва – ленинград – Санкт-Петербург
мао – московское археологическое общество, москва
маиЭт – материалы по археологии, истории и этнографии таврии, Симфе-
рополь
маЭСу –  музей археологии и этнографии Слободской украины при харь-

ковском национальном университете им. в.Н. каразина, харьков
миа – материалы и исследования по археологии СССр, москва – ленин-
град
На іа НаНу –  Науковий архів інституту археології Національної академії Наук 

україни, київ
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На цодПа –  Науковий архів центру охорони та досліджень пам’яток архео-
логії управління культури Полтавської облдержадміністрації, 
Полтава

Ну – Національний університет
оикм – областной историко-краеведческий музей
оПи гим –  отдел письменных источников государственного исторического 

музея российской Федерации, москва
Пкм – Полтавський краєзнавчий музей, Полтава
Пвл – «Повесть временных лет», москва
ПСрл – Полное собрание русских летописей, москва
ра – российская археология, москва
рСм – раннеславянский мир: археология славян и их соседей, москва
Саи – Свод археологический источников, москва
Са – Советская археология, москва
тд – тези доповідей, тезисы докладов
тдк – тези доповідей конференції, тезисы докладов конференции
хНу – харківський національний університет ім. в.Н. каразіна, харків
цодПа –  центр охорони та досліджень пам’яток археології управління 

культури Полтавської облдержадміністрації, Полтава
цП НаНу –  центр пам’яткознавства НаН україни і українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури, київ
утоПік – українське товариство охорони пам’яток історії та культури, київ
Чім – Чернігівський історичний музей ім. в.в. тарновського, Чернігів
Юк – Южный край, харьков
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