Шановні слухачі курсу
«Поховальний обряд населення Західної України в ранньозалізному віці»!

У зв’язку із потребою дистанційного навчання під час карантину,
пропонується перелік лекційних тем та необхідні довідкові матеріали для
підготовки до іспиту.
Тема 1. Вступ до дисципліни. Поховальні пам’ятки як археологічне
джерело.
Поняття «Поховальні пам’ятки». Предмет, мета та завдання курсу. Місце
курсу у хронологічній схемі історії України. Особливості джерельної бази.
Загальна характеристика історіографічного доробку. Перспективні напрями
наукових досліджень археології ранньозалізного часу.
Тема 2. Особливості розвитку поховального обряду населення
висоцької та лужицької культур.
Історія дослідження поховальних пам’яток висоцької та лужицької культур.
Територія поширення. Особливості вірувань та поховального обряду висоцької
культури. Особливості вірувань та поховального обряду лужицької культури.
Поховальні пам’ятки. Супровідний матеріал. Еволюція похоронної обрядовості.
Історична доля висоцької та лужицької культур.
Тема 3. Особливості поховальних пам’яток носіїв культур ґаваголігради та непоротівської групи чорноліської культури.
Історія дослідження поховальних пам’яток перед скіфського часу
Середнього Подністров’я. Територія поширення. Особливості вірувань та
поховального обряду племен ґава-голіградської та непоротівської групи
чорноліської культур. Поховальні пам’ятки та супровідний матеріал. Еволюція
похоронної обрядовості. Історична доля племен культури ґава-голігради та
непоротівської групи.
Тема 4. Особливості духовної культури та поховальна обрядовість
носіїв поморської культури.
Особливості етнокультурного розвитку населення України в латенський
час. Історія дослідження поховальних пам’яток поморської культури. Територія
поширення. Поховальний обряд та його еволюція. Поховальні пам’ятки та
супровідний матеріал. Історична доля поморської культури.
Тема 5. Прип’ятський локальний варіант зарубинецької культури і
його поховальні пам’ятки
Зарубинецька культура та її локальні варіанти. Територія поширення.
Історія дослідження могильників. Особливості поховальної обрядовості.

Поховальні пам’ятки. Супровідний матеріал. Сарматські впливи на поховальну
обрядовість зарубинецької культури Середнього Подніпров’я. Локальні риси
поховального обряду. Історична доля зарубинецької культури.
Тема 6. Вірування та поховальні звичаї населення пшеворської
культури Верхнього Подністер’я і Західної Волині.
Історія дослідження поховальних пам’яток пшеворської культури.
Територія поширення. Особливості поховальної обрядовості. Поховальні
пам’ятки і супровідний матеріал. Поховальні традиції пшеворців на території
Верхнього Подністер’я і Західного Бугу. Предмети озброєння в поховальних
пам’ятках пшеворської культури. Ритуал псування зброї. Впливи на поховальну
обрядовість племен липицької культури. Історична доля пшеворської культури.
Тема 7. Вірування та поховальний обряд гето-дакійських племен на
території України
Липицька культура в Середньому та Верхньому Подністров’ї. Історія
дослідження поховальних пам’яток. Особливості вірувань та поховальної
обрядовості. Могильники та окремі поховання. Супровідний матеріал. Впливи
на суміжні племена пшеворської культури. Історична доля.
Тема 8. Особливості духовної культури і поховальна обрядовість носіїв
вельбарської культури
Вельбарська культура на території України. Йордан про звичаї та вірування
готів. Історія дослідження могильників та одиночних поховань вельбарської
культури. Особливості поховальної обрядовості вельбарської культури.
Пам’ятки та супровідний матеріал. Еволюція поховальних традицій готських
племен. Вплив аріанської єресі на вірування готів. Історична доля вельбарської
культури.
Тема 9. Еволюція поховальної обрядовості в період пізньоримського
часу (культури черняхівська та карпатських курганів)
Пізньоримський час в археології України. Проблема черняхівської культури
в археології. Історія дослідження поховальних пам’яток. Могильники та
супровідний матеріал. Вірування та локально-етнічні особливості похоронної
обрядовості. Історична доля. Культура карпатських курганів на території
Українського Прикарпаття. Історія дослідження. Особливості поховальної
обрядовості. Пам’ятки та супровідний матеріал. Історична доля племен
карпатських курганів.

На самостійне вивчення винесені теми № 7-9
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Контакти для консультації: ел. пошта: Onyshchuk@ukr.net;
Yaroslav.Onyshchuk@lnu.edu.ua, Viber, Messenger.

