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На мальовничих берегах Дніпра у місті Комсо-
мольську вже вдруге збираються вчені-археологи 
на наукову міжрегіональну конференцію «про-
блеми реконструкції за археологічними джере-
лами: житло, одяг, зброя, ремесло». Метою цього 
зібрання є опрацювання наукового надбання ук-
раїнських археологів з проблем археологічної ре-
конструкції та підготовки наукового підґрунтя для 
створення архео-етнографічного музейного комп-
лексу (скансену) у межах міста на березі Дніпра.

завданням комплексу є пропагування історії 
та культури цієї унікальної частини полтавсько-
го подніпров’я засобами тримірної реконструкції і 
просторової компоновки на місцевості. Багаторіч-
ні археологічні розкопки сприяли ретельному 
науковому дослідженню околиць Комсомольська. 
Напрацьована база дає можливість реконструю-
вати минуле краю починаючи з неоліту—енеоліту 
і впродовж всієї його подальшої історії.

Специфіка цієї території полягає в тому, що тут, 
на стику різних природних зон, Лівобережжя і 
правобережжя за доби енеоліту та раннього брон-
зового віку тривало становлення індо-арійської 
культурної спільноти, що було ключовим момен-
том для всієї подальшої історії України та європи 
взагалі. Матеріали досліджень, задокументовані 
у звітах археологічних експедицій, зберігаються у 
фондах та експонуються в експозиції Комсомоль-
ського історико-краєзнавчого музею. Настав час 
перевести ці матеріали з вузько наукового та ек-
спозиційного аспектів до більш перспективного з 
точки зору наочності та розвитку туризму, а саме 
до музею під відкритим небом. Який би презенту-
вав типи жител та окремі елементи господарчої 
діяльності і побуту місцевої людності сивої давни-
ни. Розкривав би перед відвідувачами таємниці 
творчої майстерності наших пращурів. Сприяв би 
максимальному зануренню відвідувачів у харак-
терні особливості кожного історичного періоду. Та 
вихованню національного патріотизму, поваги до 

пам’яток історії і культури України, зокрема, пол-
тавського подніпров’я.

Одним із завдань конференції є стимулю-
вання розвитку в Україні такого перспектив-
ного наукового напрямку, як реконструкція за 
археологічними джерелами, який нині актив-
но розробляється у міжнародній практиці.

Нинішня Друга міжрегіональна наукова кон-
ференція проводиться на базі об’єднаного музею 
історії міста Комсомольська і вАТ «полтавський 
ГзК» спільно з Інститутом Археології НАН Ук-
раїни, за підтримки народного депутата України 
Костянтина Жеваго. за сприяння голови прав-
ління вАТ «полтавський ГзК» віктора Лотоуса та 
генерального директора ТОв «єристівський ГзК» 
Миколи Горошка, міського голови Комсомольська 
Сергія Супруна, Комсомольського міського відді-
лу культури та туризму, громадської організації 
«Культ Тур». за фінансування благодійного фон-
ду вАТ «полтавський ГзК». Саме ця підтримка 
забезпечила конференції високий рівень. 

з метою надання європейського рівня проек-
тованому комплексу з реконструкції, узагаль-
нюється міжнародний досвід організації та екс-
плуатації музейних закладів, зокрема скансенів 
(музеїв просто неба). Неоціненну практичну і 
методологічну допомогу у створенні концепції 
нового музею надає перший заступник міського 
голови, шанувальник історії, ентузіаст музейної 
справи, мандрівник Дмитро Биков. Його досвід, 
винесений в результаті особистого відвідання 
всесвітньо відомих пам’яток археології, викорис-
товується в роботі науковими співробітниками 
Комсомольського Історико-краєзнавчого музею.

Організаційний комітет бажає подальшого 
процвітання благодійникам. А учасникам між-
регіональної конференції подальших успіхів у 
їх плідній творчій роботі на благо науки і люд-
ства в цілому.
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