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ДАВНЬОРУСЬКІ ПОХОВАЛЬНІ ЗВИЧАЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ  
СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я

Поховальні пам’ятки є надзвичайно важливим джерелом вивчення язичницького світогляду та традицій на 
лівобережжі Середнього Подністров’я. У публікації розкрито особливості дохристиянських культів та відтво-
рено сутність поховальних звичаїв на основі аналізу двох типів поховального обряду – язичницького і християн-
ського – серед населення досліджуваного регіону у ІХ–ХІІІ століття. Язичницький звичай представлено матері-
алами підкурганних могильників, виявлених та досліджених поблизу сіл Городниця та Сокілець.

Зокрема Городницький курганний некрополь мав ознаки поховального звичаю у підкурганній поверхні, а саме: 
кенотафи – символічне поховання без небіжчика і поховальні ями із жертовною їжею у гончарному посуді. 
Поблизу села Сокілець в урочищі Могилки подібний язичницький поховальний обряд зафіксовано на курганному 
могильнику. Один із курганів вміщував кістяк із положенням на північний захід, на давній поверхні довкола нього 
виявлено кам’яний кромлех та простежено останки ритуального вогню. В урочищі Батарея основу некрополя 
складали ґрунтові захоронення, зверху перекриті плитами, які вважаються язичницькою складовою сприйняття 
всесвіту. В окремому випадку виявлено анатомічний склад кістяка, зафіксований в хаотичному анатомічному 
положенні, та пов’язаний з дохристиянським ритуалом жертвоприношення півня, а в іншому – під головою 
померлого знайдено камінь-подушку. Відображенням перемоги християнства над язичництвом стало відкриття 
залишків християнської сакральної культової споруди (церкви) на язичницькому некрополі ХІІ століття.

Християнський поховальний звичай демонструють досліджені могильники поблизу сіл Бакота, Жванець, 
Зозулинці, Карачківці, Тимків, Угриньківці. Померлих виявлено в дерев’яних домовинах і без них, кістяки пере-
бували у витягнутому положенні головою на захід, руки складені на грудях чи тазі або витягнуті вздовж тіла. 
Поховання супроводжувались прикрасами, деталями одягу, вуглинками та фрагментами давньоруської керамі-
ки. Аналіз матеріалів з могильників і здійснені нами спостереження дають підстави стверджувати про існуван-
ня у населення досліджуваної території двох поховальних обрядів. У поховальних комплексах простежено процес 
розвитку християнського поховального обряду на основі ліквідації поховальних традицій язичництва.
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ANCIENT RUS BURIAL CUSTOMS ON THE LEFT BANK  
OF THE MIDDLE DNIESTER REGION

Burial monuments are an extremely important source of studying the pagan worldview and traditions on the left bank 
of Middle Dniester region. The publication reveals the peculiarities of pre-Christian cults and recreates the essence of 
burial customs based on the analysis of two types of burial rite – pagan and Christian –among the population of the 
studied region in the 9th-13th centuries. The pagan custom is represented by the materials of burial mounds discovered 
and studied near the villages of Horodnytsia and Sokilets.

In particular, the burial mound necropolis in Horodnytsia had signs of a burial custom in the burial mound surface, 
namely: cenotaphs – a symbolic burial without a deceased person and burial pits with sacrificial food in pottery.

Near the village of Sokilets in the Mohylka tract, a similar pagan burial rite was recorded on a burial mound. One 
of the mounds contained a skeleton with a position to the northwest, a stone cromlech was discovered on the ancient 
surface around it and the remains of a ritual fire were traced. In the Batareya tract, the basis of the necropolis was ground 
burials covered with slabs on top, which are considered a pagan component of the perception of the universe. In one case, 
the anatomical composition of the skeleton fixed in a chaotic anatomical position was found and it was associated with 
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Семенчук С. Давньоруські поховальні звичаї лівобережжя Середнього Подністров’я

Постановка проблеми. Регіон лівобережжя 
Середнього Подністров’я завдяки сприятливим 
природно-кліматичним умовам завжди приваблю-
вав до себе давніх мешканців, які селилися тут 
віддавна. З-поміж значної кількості проблем, які 
торкаються вивчення культових осередків дослі-
джуваного регіону, особливе місце займають похо-
вальні звичаї місцевого населення. Їх дослідження 
та аналіз дозволяє ширше розуміти зв’язки давньо-
руського населення краю із потойбічним світом.

Аналіз досліджень. Джерельна база дослі-
дження ґрунтується на архівних джерелах, які умі-
щують матеріали наукових архівів інституту архе-
ології НАН України (НАІА НАН України. ф. 64, 
спр. 1993/66, арк. 1-13.; НАІА НАН України. ф. 64, 
спр. 1994/60, арк. 1-15.; НАІА НАН України. ф. 64, 
спр. 1995/57, арк. 1-24.; НАІА НАН України ф. 64, 
спр. 1998/107, арк. 1-6.) та Хмельницького облас-
ного краєзнавчого музею (НАХОКМ., ф. О-100, 
спр. 1994, 1-17 арк.). Вивчення давньоруських 
поховальних звичаїв лівобережжя Середнього 
Подністров’я стало предметом досліджень у робо-
тах українських археологів: В. Захар’єва (Захар’єв, 
1992; Захар’єв, 1995; Захар’єв, 1996; Захар’єв, 
1997; Захар’єв, 2000; Захар’єв, 2001), С. Маяр-
чака (Маярчак, 2006: 16-21; Маярчак, 2008, Маяр-
чак, 2012: 10), Ю. Мисько (Мисько, 1997; Мисько, 
2003: 92-108), О. Моці (Моця, 1993), М. Ягодин-
ської (Ягодинська, 2012: 219-283).

Мета статті. Спираючись на доробок попере-
дників та наявну джерельну базу, висвітлити осо-
бливості дохристиянських культів та відтворити 
сутність поховальних звичаїв на основі аналізу 
двох типів поховального обряду – язичницького 
і християнського – серед населення досліджува-
ного регіону у ІХ–ХІІІ століттях.

Виклад основного матеріалу. На тери-
торії лівобережжя середнього Подністров’я 
у слов’янські часи поховальних осередків не 
зафіксовано. Тому основну інформацію про похо-
вальні звичаї можемо вивчити на основі поховань 
давньоруського часу. На зазначеній території нині 
відомо 18 пунктів, де виявлено могильники та оди-

нокі поховання давньоруського часу (ХІ – перша 
половина ХІІІ ст.). За різницею в поховальному 
звичаї захоронення ІХ–ХІІІ ст. поділяють на такі 
групи: поховання під курганами (Глибівка, Горо-
дниця, Карачківці, Сокілець (урочище Могилки), 
Тимків, Черче); підплитові поховання (Бедри-
ківці, Зозулинці, Касперівці, Кривче, Сокілець 
(урочище Батарея), Теклівка, Угриньківці, Устя); 
ямні поховання (Бакота 1 (гора Біла), Бакота 2 
(урочище Скельки), Бакота 3 (урочище Пушка-
рівка), Жванець) (Маярчак, 2006: 16).

Зазначені давні кладовища виявили зміни у 
духовній сфері місцевого населення регіону, що 
яскраво відбилося на їх матеріальній культурі. 
Релігійна реформа князя Володимира, яка роз-
почалася в Х–ХІ ст., у часі з ХІІ – першої поло-
вини ХІІІ ст. досягла значних успіхів. Тоді набуло 
поширення явище спорудження християнських 
культових споруд та розповсюдження християн-
ської символіки. Разом з тим, у регіоні залиша-
лася значна кількість окремих культових осеред-
ків язичництва, тому ми виділяємо язичницький 
поховальний обряд – 2 могильники і християн-
ський – 6 могильників давньоруського часу.

Спершу язичницький поховальний обряд явно 
простежується за матеріалами курганного могиль-
ника біля с. Городниця Гусятинської селищної гро-
мади, Чортківського району Тернопільської області, 
що розташований на правому березі р. Збруч, у 
лісі, поблизу Дівич-поля. У 1988 році тут прово-
дились археологічні розкопки під керівництвом 
Ю. А. Малєєва, де зафіксовано 4 кургани висотою 
0,40–0,60 м, діаметром біля 3 м. У структурі насипів 
простежуються округлі рівці шириною 1,5–2,0 м. 
Поховальний звичай у підкурганній площині озна-
чено кенотафами й поховальними ямами. В одному 
із курганів простежено поминальний поховальний 
обряд, залишки якого фіксуються у вигляді залиш-
ків жертовної їжі в кружальному горщику ХІІ ст. 
Зазначені насипи територіально розміщено поблизу 
комплексу Збруцького сакрального центру, тому схи-
ляємось до думки, що вони є об’єктами язичниць-
кого поховального культу (Малєєв, 1994: 32–33).

the pre-Christian ritual of rooster sacrifice, and in another case, a pillow stone was found under the head of the deceased. 
The discovery of the remains of a Christian sacral cult building (church) in a pagan necropolis of the 12th century was a 
reflection of the victory of Christianity over paganism.

Christian burial customs can be seen in the researched burial mounds near the villages of Bakota, Zhvanets, Zozulyntsi, 
Karachkivtsi, Tymkiv and Ugrynkivtsi. The deceased were found in wooden coffins and without them, the skeletons were 
in an elongated position with the head to the west, hands folded on the chest or pelvis or stretched along the body. Burials 
were accompanied by jewelry, clothing details, embers and fragments of ancient Rus ceramics. The analysis of materials 
from the burial mounds and our observations give grounds for asserting the existence of two burial rites among the 
population of the studied territory. In the burial complexes, the process of development of the Christian burial rite based 
on the elimination of the burial traditions of paganism is traced.

Key words: ancient Rus, left bank of Middle Dniester, rite, custom, burial, paganism.
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Аналогічний язичницький звичай демонстру-
ють матеріали курганного могильника біля с. Сокі-
лець (Захар’єв, 1997: 72), що в урочищі Могилки, 
який поділений на дві частини: східну і західну. 
Курганна група у східній частині складається 
із 45 насипів, на відстані 250-300 м, західна – вмі-
щує 5 курганів, (НАІА НАН України. ф. 64, спр. 
1993/66, арк. 2). Висота більшості насипів сягає 
1 м, в діаметрі – від 8 до 9 м (Захар’єв, 1992, с.41).

У західній частині могильника виділявся один 
із курганів куполовидної форми. Довкола могили 
на давній поверхні збудовано кам’яний кромлех, 
у межах якого простежено залишки ритуаль-
ного вогнища. У поховальній камері знайдено 
кістяк довжиною 1,93 м. Кістяк зафіксовано на 
спині, у випростаному стані із орієнтацією на 
північний захід. Захоронення померлих із такою 
орієнтацією дозволяє віднести його до ХІ сто-
ліття. Дослідники висловлюють здогад, що вияв-
лене поховання – це поховання волхва (Захар’єв, 
1995: 245–246; Захар’єв, 1992: 94).

Особливим способом вшанування померлого 
виділяються тілопокладення кількох інших кур-
ганних насипів. Поблизу кромлехів одного із кур-
ганів виявлено ямку-схованку, у якій знайдено 
нижню щелепу свині, перекриту кількома каме-
нями (Захар’єв, 1993: 64). Означене явище, поки 
що, не зустрічається до ХІ ст. початку підплитових 
поховань (Захар’єв, 2003: 76), але зустрічалося у 
слов’ян на «священних дубах» (Івакін, 1982: 28–29).

Поблизу Сокільця, на правому березі р. Ушиця 
в урочищі Батарея, виявлено могильник 2, на 
його площі досліджено 100 поховань (НАІА НАН 
України., ф. 64, спр. 1994/60, арк. 3). Значну площу 
могильника складали ґрунтові поховання під вап-
няковими плитами. У південній частині могиль-
ника знайдено кам’яну стелу фалоподібного ідола 
(Захар’єв, 2003: 75). 

На думку дослідників, плити є часткою язич-
ницького сприйняття всесвіту, яке, незважаючи 
на примусове поширення нової релігії, усе-таки 
жило у свідомості місцевого населення (Захар’єв, 
2001: 15) і було яскравою ознакою стійкості тра-
дицій язичництва (Добрянський, 2011: 156). 
До того ж, в одному із захоронень зафіксовано 
розчленований кістяк (НАІА НАН України., 
ф. 64, спр. 1994/60, арк. 8–9), пов’язаний із язич-
ницькою традицією жертвоприношення півня. 
В іншого померлого під черепом знайдено камінь-
подушку (НАІА НАН України., ф. 64, спр. 1995/57, 
арк.12–15). Ми припускаємо, що тут могли бути 
захоронення служителів культу.

За даними досліджень у побуті місцевого насе-
лення камінь використовувався здавна, а локаліза-

ція некрополів на цій території, яка насичена зна-
чною кількістю сакральних язичницьких об’єктів, 
свідчить про спадковість у свідомості населення, 
що пов’язана з культом використання каміння 
(Захар’єв, 2000: 156). Існує здогад, що давній май-
стер-каменяр, який спеціалізувався на витісуванні 
кам’яних скульптур, із поширенням традиції виго-
товлення поховальних плит перекваліфікувався, 
або розпочав їх виготовляти паралельно. Якщо 
розмістити кам’яну стелу у горизонтальному 
положенні, то вона нагадуватиме плиту, схожу 
на кам’яні підплитові захоронення. І навпаки – у 
вертикальному положенні плита могла слугувати 
стилізовним язичницьким ідолом, який уособлю-
вав божество Рода (Маярчак, 2006: 19).

У центральній частині підплитового некро-
поля досліджено залишки дерев’яної християн-
ської культової споруди. Надземна частина фун-
даменту будівлі перерізала частину підплитових 
язичницьких поховань. Тому, вочевидь, Сокі-
лецьку церкву збудовано дещо пізніше закладе-
ного тут язичницького могильника у ХІІ ст. Вна-
слідок археологічних досліджень з’ясовано, що 
частину плит з цього могильника зодчі викорис-
тали як доріжку до центрального входу споруди 
(Захар’єв, 2013: 238–239).

Таким чином, язичницькі та християнські зна-
хідки сокілецького підплитового могильника 2 
відображають складну ситуацію змін світоглядних 
поглядів давніх мешканців регіону. Адже відомо, 
що у свій час князь Володимир силоміць нищив 
язичницькі капища в м. Київ. Припускаємо, що 
поширення християнства в регіоні дослідженого 
могильника наштовхнулося на супротив язичників 
щодо церкви, яку у ХІІ ст., як підтверджують дослі-
дження, було спалено (Войтович, 2005: 76–77).

Християнська церква, щоб убезпечити себе 
згодом від подібних випадків, була вимушена 
пристосовуватися до таких умов, переплітаючи 
язичницькі народні обряди з християнськими. 
Щорічна традиція святкування Івана Купала 
якраз слугує яскравим прикладом цього історич-
ного факту. На окремих пам’ятках християнства 
і побутових предметах досі фіксують язичницькі 
аспекти: поряд із християнською символікою 
мирно співіснує язичницька (Баженов, 2009: 209).

За даними дослідника О. П. Моці церква на 
Русі насамперед намагалася повністю викорінити 
обряд кремації, вилучити з самих поховань риту-
альну їжу, інвентар (Моця, 1993: 83). Як ствер-
джує Л. П. Михайлина, викорінюючи звичай кре-
мації померлих, представники християнського 
духовенства змушені були ще не звертати увагу 
на такі «незначні гріхи молодих християн» як 
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убивство невільниць під час похоронних церемо-
ній заможних постатей, або розповсюджене похо-
вання «спасенних» язичників разом із особистою 
зброєю, оздобами та іншим речовим інвентарем. 
Поховання воїнів-християн з убитими рабинями 
зустрічаються ще на початку ХІ ст на території 
Волині. Відомий факт, що на Русі побутував зви-
чай хоронити знатних осіб зі зброєю і прикрасами, 
навіть у церквах (Михайлина, 1999: 152).

Осередки християнського поховального зви-
чаю репрезентують могильники біля сіл Бакота, 
Жванець, Карачківці та ін.

Чисельність досліджених могильників дав-
ньоукраїнського часу загалом невелика. Осо-
бливе місце займає давньоруський некрополь 
Бакотського печерного скельного монастиря, 
який розміщується на схилі високого Дністров-
ського каньйону, де у 1974–1975 роках було вияв-
лено кілька давньоруських поховань, приблизно 
за 100 м від монастиря. Два з них доброї збере-
женості. Одне дитяче поховання – з орієнтацією 
кістяка на захід. Інше поховання виявлено із 
залишками дерев’яної домовини. У ній поховано 
жінку, яка лежала головою на захід. Поблизу 
очілля виявлено срібну підвіску в півтора оберти. 
Поховання відноситься до ХІІ–ХІІІ ст.

Давньоруське кладовище знайдене з півден-
ного сходу за межами монастиря. Дослідники 
пов’язують цей цвинтар із південно-східною час-
тиною Бакотського культового центру (Винокур, 
Горішній, 1994: 204–205).

Могильник другої половини ХІІІ – ХІV ст. від-
крито та досліджено в урочищі Скельки поблизу 
Бакоти (Маярчак, 2006: 56), тут виявлено 55 похо-
ваних за обрядом тілопокладення (Маярчак, 
2006а: 173). Людські останки знайдено на гли-
бині – від 0,45 і до 1,55 м. Захоронені розміщу-
валися паралельними рядами на відстані один від 
одного – 2,8–3,3 м, з орієнтацією на захід, із окре-
мими відхиленнями на північ або південь.

Кістки рук лежали на грудях або в районі 
живота зігнутими в ліктях, тобто померлих роз-
ташовано за християнським обрядом. Поховання 
виявилися майже всі – безінвентарні лише за 
виключенням двох випадків, коли біля померлих 
виявлено окремі речі – фрагменти давньорусь-
кого посуду ХІІ–ХІІІ ст. Серед інших виділяється 
жіноче поховання № 28, де у наборі прикрас 
оголів’я знайдено також сережки тринамис-
тинного типу, біля правої скроні знайдено при-
краси у вигляді срібних підвісок півтора оберти. 
На фалангах пальців лівої руки померлої вияв-
лено срібний перстень, який морфологічно схо-
жий до скроневих кілець. 

У похованні № 11, яке було в дерев’яній домо-
вині, на шиї померлої жінки дослідники виявили 
бронзові ґудзики у вигляді грибків. Також зна-
йдено подібне кільце на пальці правої руки та 
срібне кільце на фаланзі пальця лівої руки. Біля 
черепа виявлено фрагмент червоного круглого 
скельця з рештками бронзової оправи (Винокур, 
Горішній, 1994: 332–333).

Отже, поховальний звичай бакотського давньо-
руського могильника яскраво відображає христи-
янські давньоруські традиції та обряди.

Давньоруський могильник ХІІІ ст., який уміс-
цевлюється з придністровським християнським 
поховальним обрядом, є також поблизу Бакоти. 
Він складається із групових поховань, виявлених 
в ґрунтовій ямі розміром 1,1х1,8х0,45 м. Два кіс-
тяки з різною орієнтацією зафіксовано у гробниці. 
Поблизу похованих знайдено уламки давньорусь-
кого посуду ХІІ–ХІІІ ст. (Маярчак, 2006: 56; Вино-
кур, Горішній, 1994: 336). 

На території лівобережжя Середнього 
Подністров’я поховальний давньоруський обряд 
чітко відображають матеріали могильника 
поблизу с. Жванець, який нараховує 26 поховань 
(Захар’єв, 1995: 126). Розташовано могильник в 
низовині урочища Щовб. На площі могильника 
поховання здійснено згідно із звичаєм тілопокла-
дення в могильних ямах. Про залишки дерев’яних 
домовин свідчать залишки дерев’яного тлину.

Загальнопоширеним типом поховальної 
дерев’яної споруди є домовина прямокутної 
форми. За основу дна брали широку дошку, до якої, 
на думку дослідників, з обох сторін щільно при-
пасовували бічні дошки. Цікавим є той факт, що 
в окремих могилах виявлено поховання декількох 
кістяків: небіжчики лежали у випростаному стані 
на спині, руки зігнуті в ліктях, складені на місці 
живота або стегнах. Зафіксовано поховання з іншим 
положенням рук. Це дозволяє припустити здогад 
про значні пережитки язичницьких звичаїв серед 
християнського населення (Маярчак, 2006: 57–58).

Жванецький могильник уособлює наявність 
поховань з кам’яними подушками. Такі зна-
хідки виявлено у 12 похованнях, де плоскі камені 
сланцю та вапняку слугували умовними подуш-
ками під головами померлих різної статі, зокрема, 
в могилі дитини (Бузян, Якубенко, 2014: 123). 
На думку дослідників, камінь покладений покій-
ному під голову замість подушки, засвідчував його 
аскетизм та справедливість (Макаров, 1981: 112).

Поховальний давньоруський звичай демон-
струють захоронення у групі курганів поблизу 
с. Карачківці. Одна з таких груп розташована за 
500 м на схід від села, в напрямку до с. Цикова. 
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На гористій місцевості нараховано 159 насипів. 
У західному напрямку до с. Біла на березі р. Смо-
трич налічується 100 курганних насипів (Гуль-
дман, 1901: 260; Захар’єв, 1995:126).

Курганна група із 46 насипів розташована на пів-
денний захід від села. Серед розкопаних 11 насипів 
виявлено рештки тілопокладень чоловіків і жінок, 
поховання яких поділено на дві групи: безінвен-
тарні та з інвентарем. Могили декількох поховань 
розчленовані та поховані на глибину могильних 
ям. Тілопокладення супроводжуються речовим 
інвентарем, який складався із цвяхів та бронзових 
скроневих кілець (Сецинский, 1901: 319). Старі 
зарубцьовані рани виявлено на кістках декількох 
чоловічих поховань. В кургані за польовою номе-
рацією № 3 зафіксовано отвір у черепі, очевидно 
від удару тупим предметом квадратної форми. 
У селах Тимків (Захар’єв, 2000: 120), Зозулинці 
та Угриньківці (Малєєв, 1994: 32) досліджено 
по одному похованню, тілопокладення в ямах 
які відображають християнський обряд. Захо-
ронення супроводжувалися скляними брасле-
тами, скроневими підвісками в півтора оберти, 
цвяхами та фрагментами кераміки ХІІ–ХІІІ ст.

Курганні насипи або ґрунтові некрополі вва-
жалися селищем мертвих, а захоронення розгля-
далися нашими предками як помешкання помер-
лих. Оскільки цвинтарі вважалися загрозливими 
для живих, їх розміщували за межами населених 
пунктів та оточували захисними мурами з каменю 
або дерев’яних плах (Козлов, 2000: 64). Похо-
вання під курганами характерні для населення 
лівобережної частини Середнього Подністров’я 
в Х – першій половині ХІІ століття, після чого 
цей обряд витісняють захоронення в ґрунтових 
ямах – поховання рядної системи. А в інших 
випадках зустрічаються поховання під кам’яними 
плитами (Захар’єв, 1995: 125). На думку чеського 
археолога Л. Нідерле, до кінця язичницького пері-
оду слов’янські могили стають більш високими і 
помітними, настає так званий курганний період, 
який, на його думку проіснував до ХІ ст. (Нідерле, 

1924: 114–116). Дослідник О. П. Моця вважає, що 
обряд тілоспалення в давній поверхні або в самому 
насипі в основі язичницький та існував паралельно 
з обрядом тілопокладення в кургані, що з’явився 
під впливом християнства (Моця, 1994: 31).

Про змішування двох поховальних обрядів – 
язичницького і християнського – зазначає відо-
мий дослідник Б. О. Тимощук, наводячи аналог 
знйденого кам’яного надгробку на правобережжі 
Дністра біля с. Мусорівка Заставнівського району 
Чернівецької області. Він припускає, що знахідки 
такого типу побутували ще деякий час після офі-
ційної дати прийняття християнства у ХІІ–ХІІІ ст. 
(Тимощук, 1957: 254–256).

Отже, здійснені нами спостереження та аналіз 
матеріалів з могильників дозволяють твердити про 
домінування серед язичницького населення лівобе-
режжя Середнього Подністров’я двох поховальних 
звичаїв. Крім того, на низці могильників перева-
жають поховання в прямокутних ямах. У дерев’яні 
домовини поміщали покійників інколи без домо-
вин. Людські останки розміщені у витягнутому 
положенні головою на північ, руки – витягнуті 
вздовж кістяка або. зімкнуті й лежали на грудях чи 
тазі. Поховання збіднілі, тобто супровідного мате-
ріалу, крім прикрас і деталей одягу, не зафіксовано. 
Зрідка в заповненні могил траплялися вкраплення 
вуглинок, деревної золи, уламки давньоруського 
посуду. Значна кількість таких поховань фіксу-
ється в досліджуваному регіоні. Серед язичниць-
ких поховань виділялися могили на некрополях 
Городниця і Сокілець. Християнські захоронення 
в домовинах досліджено на багатьох об’єктах регі-
ону. Території могильників та окремих дослідже-
них поховальних комплексів регіону можуть слугу-
вати прикладом такого типу поховальних звичаїв. 

Значне місце в реконструкції поховальних зви-
чаїв лівобережжя Середнього Подністров’я посі-
дає Сокілецький поховальний комплекс, де під 
плитові поховання яскраво засвідчують процес 
знищення язичництва в регіоні та запровадження 
християнства. 
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