
інститут археології НаН україни, 
центр охорони та досліджень пам’яток 
археології управління культури Полтав-
ської облдержадміністрації, за підтрим-
ки управління культури Полтавської 
обл держадміністрації, ват «Полтав-
ський гірничо-збагачувальний комбінат», 
керівництва дмитрівської сільської ради 
м. комсомольська Полтавської області 
13-15 серпня 2011 р. провели у молодо-
му наддніпрянському місті міжнародну 
наукову конференцію «мадяри в Серед-
ньому Подніпров’ї». її робота проходила 
у кіно-лекційній залі комсомольсько-
го історико-краєзнавчого музею, на базі 
відпочинку «аїст» ват «Полтавський 
гзк» та в громадському музеї історії села 
дмит рівки поблизу комсомольська. 

На конференцію прибули 30 архео-
логів з росії, угорщини та украини, які 
присвятили свої дослідження проблемам 
міграції мадяр і набуття стародавніми 
уграми нової батьківщини, представни-
ки Полтавської облдержадміністрації, 
виконкому комсомольської міської ради, 
музейники Полтавської і Сумської облас-
тей, міста комсомольська, краєзнавці об-
ласті, представники масмедіа.

Приводом до проведення конференції 
стала знахідка 2007 р. невеликого ди-
тячого могильника у кургані в урочищі 
Чирвинський горб поблизу с. дмитрівка 

в околицях комсомольська (нижня течія 
Псла), здійснена в ході науково-рятівних 
робіт під час спорудження майданчи-
ка металургійного комбінату «ворскла 
Сталь» (Супруненко, Маєвська 2007; Суп-
руненко 2007). 

у плані створення умов для проведен-
ня наукового зібрання зі вдячністю необ-
хідно відзначити внесок щодо визначення 
із персональним складом учасників кон-
ференції, погодженням часу її проведен-
ня, який доклав упродовж 2010 – 2011 рр. 
старший науковий співробітник відділу 
давньоруської і середньовічної археології 
інституту археології НаН україни, кан-
дидат історичних наук О.В. Комар.

метою конференції було акумулюван-
ня розрізнених знахідок і матеріалів з 
окремих пам’яток, завдяки яким просте-
жується шлях мадяр з Південного При-
уралля, заволзьких степів у Подніпров’я 
і далі – до рівнин Паннонії. Певною мі-
рою ці завдання виявилися виконаними, 
і наслідки роботи форуму видані окре-
мою збіркою наукових праць із назвою за 
темою конференції, котра побачила світ 
наприкінці 2011 р. у Полтаві в серії «ар-
хеологія та давня історія україни».

конференція проводилася на базі Пол-
тавської експедиції «охоронної архео-
логічної служби україни» інституту ар-
хеології НаН україни і центру охорони 
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та досліджень пам’яток археології, з про-
живанням у її таборі – базі відпочинку 
«аїст» на березі дніпра, поблизу мальов-
ничого козацького села келеберда. 

Проведені три пленарні засідання кон-
ференції, науково-пізнавальні екскурсії 
на пам’ятки археології околиць комсо-
мольська, до сіл келеберди і дмитрівки, 
на місце знахідки давньоугорського мо-
гильника в ур. Чирвинський горб, насам-
кінець, у день археолога – до найбільшого 
в Європі кар’єру з видобування залізистих 
кварцитів, дмитрівського поселення піз-
ньоримського часу та величних курганів 
групи «три могили», чудово забезпечені в 
організаційному плані спонсорами – ват 
«Полтавський гзк» і тов «біланівський 
гзк».

роботу конференції відкрив началь-
ник управління культури Полтавської 
облдержадміністрації Г.І. Фасій (м. Пол-
тава, україна), який не тільки розповів 
про дослідницьку та пам’яткоохоронну 
діяльність полтавських археологів, а й 
виголосив привітання Полтавської облас-
ної державної адміністрації до учасників. 
з привітанням до вчених і гостей науко-
вого заходу звернувся начальник управ-
ління з соціальних питань та побуту ват 
«Полтавський гзк» О.Г. Позивай (м. ком-
сомольськ, україна), а начальник відді-
лу культури і туризму комсомольського 
міськвиконкому І.І. Зеленська (м. комсо-
мольськ, україна) познайомила присут-
ніх з культурно-мистецьким життям міс-
та, діяльністю його музейних закладів.

з доповіддю «рух «старих мадяр» у 
Східній Європі: писемні дані та архео-
логічні реалії» наукову частину кон-
ференції відкрив завідуючий відділом 
давньоруської і середньовічної археоло-
гії інституту археології НаН україни, 
доктор історичних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії 
наук україни О.П. Моця (м. київ, укра-
їна). Початок довгого шляху мадяр (дав-
ніх угрів) на Європейські терени окрес-
лив у змістовній і багатоілюстрованій 
доповіді професор Південно-уральського 
федерального університету, доктор істо-
ричних наук С.Г. Боталов (м. Челябінськ, 
російська Федерація). Ще одна доповідь 
угорського дослідника, завідувача відді-

лом археології Сегедського музею (Móra 
Ferenc Múzeum) Аттіли Тюрка (м. Сегед, 
угорщина) була присвячена питанню ви-
ділення ознак давньоугорських знахідок 
у Східній Європі. доповідь старшого нау-
кового співробітника відділу давньорусь-
кої і середньовічної археології інституту 
археології НаН україни, кандидата істо-
ричних наук О.В. Комара (м. київ, укра-
їна) окреслювала коло давньоугорських 
поховальних комплексів типу Суботців, 
датованих іх ст., і визначала перспекти-
ви їх наступних досліджень. результа-
ти археогенетичного аналізу населення 
салтівської культури та віддзеркалення 
в них уявлень про угорський етногенез 
оприлюднив науковий співробітник ін-
ституту археології угорської Національ-
ної академії наук Петер Ланго (м. буда-
пешт, угорщина). 

блок доповідей і повідомлень стосовно 
вивчення давньоугорського некрополя, 
дослідженого поблизу с. дмитрівка під 
комсомольськом, підготували археологи-
полтавці. зокрема, з результатами вивчен-
ня поховальних комплексів із кургану на 
Чирвинському горбі присутніх познайо-
мив заступник директора дП Ндц «охо-
ронна археологічна служба україни» іа 
НаН україни по Полтавській області, 
провідний науковий співробітник центру 
охорони та досліджень пам’яток архео-
логії управління культури Полтавської 
облдержадміністрації, кандидат історич-
них наук, заслужений працівник культу-
ри україни О.Б. Супруненко (м. Полтава, 
україна). залишки текстильних та шкіря-
них виробів з дмитрівського могильника 
проаналізувала викладач Полтавського 
політехнічного коледжу Нту «харків-
ський політехнічний інститут», науковий 
співробітник Полтавської експедиції дП 
Ндц «оаСу» іа НаН україни С.В. Ма-
євська (м. Полтава, україна). визначення 
статевого диморфізму за морфологічними 
ознаками в зубах з дитячих поховань із 
дмитрівського кургану стало темою по-
відомлення старшого наукового співро-
бітника центру охорони та досліджень 
пам’яток археології управління культури 
Полтавської облдержадміністрації, асис-
тента української медичної стоматологіч-
ної академії А.В. Артем’єва (м. Полтава, 
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україна). а завідуючий відділом центру 
охорони та досліджень пам’яток архео-
логії управління культури Полтавської 
облдержадміністрації, науковий співро-
бітник Полтавської експедиції дП Ндц 
«оаСу» іа НаН україни В.В. Шерстюк 
(м. Полтава, україна) ознайомив дослід-
ників з найбільш виразними поховальни-
ми комплексами доби бронзового віку з 
дмитрівського кургану.

доповідь керівника групи вивчення 
великого переселення народів інституту 
археології російської академії наук, док-
тора історичних наук А.М. Обломського 
(м. москва, російська Федерація) надала 
уявлення про результати нових дослід-
жень ранньосередньовічних пам’яток По-
доння сезону 2011 р. Повідомлення про 
склад збережених предметів з давньоу-
горських поховальних комплексів у зіб-
ранні дніпропетровського історичного 
музею ім. академіка д.і. яворницького 
виголосив завідуючий відділом архео-
логії цього відомого музейного закладу 
В.О. Ходас (м. дніпропетровськ, україна). 
речі фіно-угорського типу з красногір-
ського могильника поблизу харкова оха-
рактеризував доцент харківського націо-
нального університету ім. в.Н. каразіна, 
директор музею архео логії та етнографії 
Слобідської україни при університеті, 
кандидат історичних наук В.В. Скирда 
(м. харків, україна). типологію та хро-
нологію ремінних розподільників доби 
раннього середньовіччя окреслив у своїй 
доповіді заступник директора історико-
культурного заповідника «більськ» 
В.В. Приймак (с-ще котельва Полтав-
ської обл., україна). Про одне з поховань 
із прикрасами давньоугорського типу з 
ґрунтового некрополя мамай-Сурка по-
відомив старший викладач запорізького 
національного університету, кандидат 
історичних наук М.В. Єльніков (м. запо-
ріжжя, україна).

Фіно-угорська проблематика на хіі 
археологічному з’їзді в харкові стала 
темою повідомлення викладача харків-
ського училища культури, пошукача 
кафедри історіографії, джерелознавства 
та археології історичного факультету 
харківського національного універси-
тету ім. в.Н. каразіна І.М. Скирди і до-

цента цього ж університету, кандидата 
історичних наук В.В. Скирди (м. харків, 
україна). Проблеми домобудівництва лі-
тописних сіверян часу перебування ма-
дяр у Подніпров’ї висвітлювалися стар-
шим науковим співробітником центру 
охорони та досліджень пам’яток архео-
логії управління культури Полтавської 
облдержадміністрації Ю.О. Пуголовком 
(м. Полтава, україна). Про пам’ятки насе-
лення північно-західної таврики напри-
кінці і тис. н.е. йшлося у повідомленні 
аспірантки Національного університету 
«києво-могилянська академія» В.В. Ко-
тенко (м. Полтава, україна). а знахідку 
аварського наконечника ременя з Посул-
ля оприлюднив викладач Пирятинсько-
го ліцею, науковий співробітник Пол-
тавської експедиції дП Ндц «оаСу» іа 
НаН україни І.В. Головко (м. Пирятин 
Полтавської обл., україна).

результати щойно проведеного моніто-
рингу пам’яток археології національного 
значення доби раннього середньовіччя в 
північно-східному регіоні україни винес-
ла на обговорення начальник групи охоро-
ни культурної спадщини при управлінні 
культури і туризму Сумської облдержад-
міністрації В.В. Приймак (м. Суми, укра-
їна). а завершила останнє пленарне засі-
дання один із організаторів конференції, 
директор центру охорони та досліджень 
пам’яток археології управління куль-
тури Полтавської облдержадміністра-
ції І.М. Кулатова (м. Полтава, україна), 
яка охарактеризувала наслідки науково-
дослідної та видавничої діяльності очолю-
ваного нею закладу з вивчення середньо-
вічних кочівницьких старожитностей.

обговорення доповідей та повідомлень 
містило чимало питань і слушних заува-
жень щодо інтерпритації окремих знахі-
док.

в день археолога у комсомольську 
відбулася й перша презентація всеукра-
їнського наукового збірника-щорічника 
«археологічні дослідження в україні – 
2010», що побачив світ у Полтаві (АДУ–
2010, 2011).

учасники конференції ознайомилися 
з експозиціями об’єднаних комсомоль-
ського історико-краєзнавчого та музею 
ват «Полтавський гзк», громадського 
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музею історії села дмитрівки, поклали 
квіти до пам’ятного знаку одному із за-
чинателів археологічного вивчення іс-
торичної кременчуччини, визначному 
природознавцю, академіку в.і. вернад-
ському, мали зустріч з дмитрівським 
сільським головою А.І. Прядко. група 
учасників художньої самодіяльності 
дмитрівського будинку культури орга-
нізувала імпровізований і цілком про-
фесійний концерт, де звучали українські 
пісні та угорські мелодії, який, споді-
ваємося, надовго запам’ятається всім 
учасникам угрознавчого форуму у ком-
сомольську, робота якого завершилася в 
день археолога.

На разі отримана інформація щодо 
продовження подібних угрознавчих кон-
ференцій в країнах-учасниках зустрічі 

фахівців у комсомольську. зокрема, на-
ступний науковий захід за темою «мадя-
ри у Приураллі» відбудеться поблизу Че-
лябінська в росії у 2013 році.
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