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Стало доброю традицією щорічно у травні про
водити конференцію, тематика якої — архео
логічні дослідження на заході України. VI Між
народна наукова конференція «Археологія за
ходу України» відбулася у Львові 20—22 травня 
2009 року. Засідання проходили у конференц
залі Наукового товариства ім. Тараса Шевчен
ка (вул. В. Винниченка, 24).

Географія конференції давно вийшла за межі 
Західної України — і в плані території дослі
джень, і її учасників. Традиційно у цьому науко
вому заході беруть участь вчені з України, Поль
щі, Білорусі, Росії, Словаччини. Того року до 
країнучасників долучилася Бельгія, яку пред
ставляв дослідник Люк Моро. Робочими мова
ми були українська, польська, словацька, біло
руська, російська. Загалом у роботі конференції 
взяли участь понад 50 науковців.

Відкриваючи конференцію, до присутніх 
звер нувся заступник директора Інституту украї
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН Украї
ни доктор історичних наук Леонід Зашкільняк. 
Він відзначив, що не випадково Передкарпат
ський регіон привабливий для археологічних 
досліджень, — адже ця територія є ареалом пе
рехресть культур від найдавніших епох до новіт
нього часу. Приємно, що в Україні саме Львів 
щорічно організовує зустрічі науковців з країн 
Карпатського регіону.

Від імені відділу археології Інституту укра
їнознавства ім. І. Крип’якевича і кафедри архео
логії та історії стародавнього світу Львівського 
національного університету ім. І. Франка учас
ників конференції привітав доктор історичних 
наук Олександр Ситник.

Загалом на конференції було виголошено 
майже 40 доповідей.

Ранкову сесію у перший день роботи конфе
ренції відкрив О. Ситник повідомленням «Олек
сандр Черниш (1918—1993) та палеоліт заходу 
України». Також були виголошені доповіді: 
Р. Коропецький (м. Львів) «Нова інтерпретація 
кре м’яного комплексу культурного ша ру ІІІ 
Куличівки»; Т. Милян, І. Назар, Б. Сало, А. Чор

ний (м. Львів) «Пізньопалеолітичні па м’ятки 
Бережанщини: вступ до досліджень»; І. Кочкін 
(м. ІваноФранківськ) «До питання про куль
турноісторичні процеси у Верхньому По дніс
тер’ї доби енеоліту»; Т. Ткачук (м. Івано
Франківськ) «Трипілля А у Верхньому По 
дніс тер’ї»; В. Конопля (м. Львів), Є. Лібера 
(м. Люб лін, Польща) «Кам’яні сокири з лопа
теподібними лезами: ареал поширення і куль
тур нохронологічна інтерпретація»; Г. Ох рі
менко, О. Борисова (м. Луцьк) «Поселення во ли
нолюблінської культури Баїв»; К. Туня 
(м. Кра ків, Польща) «Поховання культури 
шнурової кераміки в західній Малопольщі»; 
П. Макарович (м. Познань, Польща) «Контак
ти прибалтійських територій з територією Укра
їни в часи розвитку тшинецької культури»; 
М. Бандрівський (м. Львів) «Бронзовий меч з 
околиць Петриківського могильника».

В обговоренні виступили В. Войнаровський, 
М. Бандрівський, П. Макарович і Б. Строцень.

На вечірній сесії виступили: Р. Берест (м. Львів) 
«Рятівні археологічні дослідження у с. Ганачів
ка на Львівщині у польовому сезоні 2008 року»; 
В. Лакіза (м. Мінськ, Білорусь) «Дослідження 
первісних пам’яток у зонах новобудов на тери
торії Західної Білорусі: 2003—2008 роки»; М. Іґ
начек (м. Познань, Польща) «Елементи лісу/лі
состепу понтійської смуги у нижніх комлексах 
групи пам’яток лужицької культури. Етап епохи 
раннього заліза»; З. Крісовска (м. Лєвоча, Сло
ваччина) «Поширення прикрас, виготовлених з 
мушлів, у Подунав’ї та Потиссі в добу неоліту»; 
В. Войнаровський (м. Львів) «Добринівці І — чин
барський комплекс черняхівської культури на 
Буковині»; Н. Плавінский (м. Мінськ, Білорусь) 
«Браславське Поозер’я в кінці І — на початку 
ІІ тис. н. е.: сучасний стан і перспективи дослі
джень»; Б. Прищепа (м. Рівне) «Дослідження се
редньовічного Острога в 2008 р.»; В. Савицький, 
М. Собуцький (м. Луцьк) «Нове про грошовий 
обіг на Волині у XII—XIV ст.».

На ранковій сесії другого дня роботи кон
ференції були заслухані доповіді: Я. Махнік 
(м. Краків, Польща) «Між Гарцем і Поділлям: 
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Гряді»; Н. Войцещук (м. Львів) «Результати ря
тівних археологічних розкопок на поселенні 
Грушів І—ІІІ на Львівщині у 2008 р.»; Б. Стро
цень (м. Тернопіль) «Датування черняхівсько
го могильника в Романовому Селі»; М. Кром
пєц (м. Краків, Польща) «Про можливості та 
перспективи дендрохронологічного датування 
на Західній Україні»; О. Корчинський (м. Львів) 
«Печерні комплекси другої половини VIII—
XIV ст. в околицях Стільського городища»; В. Пе
тегирич (м. Львів) «Писемна культура еліти та 
«мовчазної більшості» у містах Надбужанщини 
княжої доби».

У дискусії взяли участь Т. Ткачук, В. Война
ровський та Я. Махнік.

Вечірня сесія розпочалася зі звернення гос
тя конференції відомого українського поета 
Романа Лубківського. Його виступ стосувався 
важливості досліджень і відбудови церкви Свя
того Духа у Львові. Колектив авторів: Н. Білас, 
О. Лек, Ю. Лукомський, В. Оприск, О. Осауль
чук, Д. Павлів, І. Принада (м. Львів) представи
ли доповідь «Археологічні дослідження на місці 
церкви Святого Духа у Львові в 2008 році». Були 
виголошені наступні доповіді: Н. Асташова, 
Т. Сарачева (м. Москва, Росія) «Давньоруські 
мініатюрні енколпіони з археологічної колекції 
Державного історичного музею»; Я. Погораль
ський (м. Львів) «Дослідження на городищі Ро
китне у 2008 р.»; Я. Онищук (м. Львів) «Архео
логічне дослідження багатошарової пам’ятки 
Малинище І на Бродівщині у 2008 р.»; О. Лазур
ко (м. Львів) «Єврейська дільниця в Белзі: під
сумки досліджень»; Ю. Лукомський (м. Львів) 
«Лаврівський монастир: результати та перспек

тиви архітектурноархеологічних досліджень»; 
Н. Войтович (м. Львів) «Досвід фіксації страти
графічних перетинів у рятівній археології Льво
ва останніх років»; Ґ. Лукач (м. Лєвоча, Сло
ваччина) «Нові повідомлення про розвиток 
Спішского Граду»; Р. Миська (м. Львів) «Архео
логічні дослідження Тустані у 2008 р.»; П. Гарчар 
(м. Прешов, Словаччина) «Братицькі градки у 
Східній Словаччині»; О. Башков (м. Брест, Біло
русь) «Дослідження гробівця родини Ожешків 
в Закозєльську»; В. Гупало, М. Лосик (м. Львів) 
«Скляні вироби з розкопок у колишньому бер
нардинському костелі в Дубні»; С. Терський 
(м. Львів) «Розвідкові дослідження в околицях 
Володимира і Перемишля»; Л. Мацкевий, Г. Па
нахид (м. Львів) «Археологічна карта Львова».

У підсумковій дискусії взяли участь Я. Мах
нік, С. Терський, В. Оприск, Л. Мацкевий, 
Ю. Лукомський, О. Ситник. Вони звертали 
увагу на проблемні аспекти сучасної археоло
гічної науки — необхідність комплексного до
слідження пам’яток; важливість їхнього ката
логування та узагальнення інформації про ар
хеологічні об’єкти, зокрема у містах; залучення 
молоді до археології.

Учасники конференції відвідали Археоло гіч
ний музей Інституту українознавства ім. І. Кри
п’якевича, здійснили екскурсію Львовом та 
оглянули виставку «Міста ГалицькоВо лин
ської держави» у Львівському історичному му
зеї.

Важливим етапом роботи конференції була 
польова екскурсія на археологічноархітектурні 
пам’ятки Карпатського Підгір’я, зокрема у Го
шівський монастир.

Пленарне засідання. Виступає доктор історичних наук Олександр Ситник
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