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Вінницька область

Інститут археології НАНУ спільно з Він-
ницьким обласним краєзнавчим музеєм від-
новив проєкт дослідження старожитностей 
уличів на території Побужжя. Середньовічні 
пам’ятки цієї людності тривалий час дослід-
жував к. і. н. П. хавлюк, доцент Вінницького 
педагогічного інституту ім. М. островсь-
кого. За десятиліття роботи ним накопиче-
на солідна база археологічної інформації, 
яка потребує опрацювання, упорядкуван-
ня та доповнення сучасними досліджен- 
нями.

У грудні 2018 р. експедиція ІА НАН Ук-
раїни «Уличі» розпочала роботу на тери-
торії Калинівського р-ну Вінницької обл. з 
верифікації та локалізації пам’яток, а також 
з упорядкування археологічних колекцій 
та архіву з розкопок та розвідувальних до-
сліджень пам’яток уличів. Матеріали збері-
гаються у фондах Вінницького обласного 
краєзнавчого музею. Попередні розвідуваль-
ні обстеження здійснені з використанням 
GPS навігатора Garmin Dakota 20.

Зокрема, виявлене одне городище, не за-
фіксоване раніше у охоронній документації. 
Попередньо, городище віднесене до часу 
побутування уличів (х—хІ ст.). розташова-
не на території с. Глинськ, Калинівського 
р-ну. Городище має кільцевий вал, який з 
внутрішнього боку сильно розораний, пів-
денно-західна частина укріплень частково 
знищена побудовою греблі. Попередньо 
площа становить 0,69 га разом з укріплення-
ми. Підйомний матеріал на майданчику го-
родища відсутній.

обстежено два відомих раніше городища з 
метою локалізації та встановлення їх культур-
но-хронологічної приналежності. Городище 
Грушківці Калинівського р-ну — локалізова-
не та зафіксоване точне місцезнаходження. 
обстежено стан укріплень. Городище зна-
ходиться на землях с. Грушківці Байківська 
с/р у лісі. Має майже округлу форму, добре 
збережений вал та рів практично по усьому 

периметру, висота валу з напільного боку не 
перевищує 2 м. Із західного боку городище 
має понижений майданчик, оточений додат-
ковим валом, висота валу не перевищує 1 м. 
Загальна площа городища разом з додат-
ковими укріпленнями 0,98 га. На території 
майданчика виявлено підйомний матеріал, 
який дозволяє попередньо віднести городи-
ще до часу існування уличів (х—хІІ ст.). На 
полі, розташованому на іншому березі ставу, 
на захід від городища на площі у 3 га зібра-
но різночасовий підйомний матеріал, серед 
якого фрагменти кераміки неолітичної доби, 
східно-трипільської культури (етап BII—CI), 
епохи бронзи (тшинецька культурно-іс-
торична спільність) (визначення кераміки 
здійснене співробітниками відділу енеолі-
ту — бронзової доби ІА НАНУ Д. Чорново-
лом, С. лисенком). Багатошарове поселення 
отримало назву Грушківці 1. територія посе-
лення розорюється.

обстежено городище у с. Гулівці (кол. Ко-
мунарівка), яке згідно паспорту об’єкту 1965 р. 
є городищем х—хІ ст. На городищі встанов-
лено охоронний знак. За результатами візу-
ального обстеження можемо стверджувати, 
що укріплення є пізньосередньовічного або 
ранньомодерного часу. якщо на цьому місці 
і було городище середньовічного часу, воно 
сильно переплановане і з’ясування наявності 
на ньому середньовічного шару потребує 
додаткових досліджень. Укріплення сильно 
пошкоджені господарською діяльністю, на 
території городища розташовані приватні 
садиби. Збережена частина городища стано-
вить 0,67 га.

За результатами попередніх обстежень 
пам’яток готується необхідна документація 
для служб охорони пам’яток у Вінницькій 
області. Заплановано у 2019 р. проведення 
детальної топографічної зйомки нововияв-
леного та локалізованих городищ часу х—
хІІ ст. у Калинівському р-ні Вінницької обл. 
та проведення подальших досліджень.

О. Манігда, О. Грабовська 

РОБОТА ЕКСПЕДИЦІЇ «УЛИЧІ» У КАЛИНІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
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Навесні 2018 р. за повідомленнями про 
знахідки речей пізньоримського часу біля 
с. Побережне (Вінницький р-н Вінницька 
обл.) співробітники відділу археології ран-
ніх слов’ян та НДц «рятівна археологічна 
служба» Інституту археології НАН України 
провели обстеження місця знахідки з метою 
з’ясування археологічного контексту. До 
складу випадкових знахідок переданих до 
Інституту археології входили фібули, пряж-
ки, монети та інші речі.

Під час розвідкових обстежень встановле-
но, що речі походять із території могильника 
та поселення черняхівської культури, які роз-
ташовані на східній околиці села. Пам’ятки 
відповідно отримали шифр Побережне 1 
(поселення) та Побережне 1а (могильник).

Поселення черняхівської культури розта-
шоване на схилах середньої течії балки та 
її невеликих відгалужень. По дну основної 
балки протікає струмок Воронка (басейн 
Південного Бугу). Балка довжиною близько 
5 км, перетинає чорноземну рівнину у схід-
ному напрямку. Культурний шар зафіксова-
ний на площі близько 10 га. Під час візуаль-
ного огляду поверхні помітні концентрації 
знахідок (кераміка, обпалена глина, кістки 
тварин), які маркують розташування ста-
ціонарних археологічних об’єктів. Знахідки 
представлені уламками гончарного та ліп-
ного посуду черняхівської культури і окре-
мими індивідуальними знахідками.

Могильник було виявлено на західному 
схилі балки, він розташований на одних 
горизонталях з поселенням. Західна межа 
могильника визначається краєм рівнини 
та початком схилу (межа дуже чітка). Схил 
крутий і різко відмежовує рівнину та доли-
ну струмка. Власне, в цьому місці і було до-
сліджене поховання з бронзовою посудиною 
римського виробництва. На поверхні під час 
візуального огляду знайдено лише окремі 
уламки гончарного посуду зі слідами вто-
ринного обпалу. обстеження за допомогою 
металодетектора дозволило отримати колек-
цію металевих речей з рисами характерни-
ми для поховальних пам’яток черняхівської 
культури.

На місці концентрації таких знахідок було 
винесено в натуру сектор 1 (10 × 10 м), орієн-
тований за сторонами світу та із стандартною 
номенклатурою — розміри квадратів 2 × 2 м, 
позначення квадратів А—Д/1—5. розкопано 

12 м2, що дозволило дослідити поховання, 
здійснене за обрядом кремації, культурний 
шар могильника та з’ясувати стратиграфіч-
ні особливості пам’ятки на цій ділянці.

В межах розкопаної площі виявлено за-
лишки поховання за обрядом тілоспалення. 
Поховання безурнове. рештки тілоспален-
ня залягали на глибині 0,35—0,6 м і займа-
ли площу приблизно 0,8 × 1 м. На глибині 
0,4 м на дні стояв цілий бронзовий казанок. 
Вушками казанок був орієнтований по лінії 
схід — захід. Всередині казанка знайдено дві 
майже цілі ліпні посудини. Безпосередньо 
під казанком розмішувалася компактна лін-
за залишків тілоспалення, розмірами при-
близно 0,5 × 0,6 м та товщиною близько 0,1 м. 
щільне скупчення складалося з кальцинова-
них кісток, битого ліпного посуду та окре-
мих уламків виробів з бронзи. У південно-
східному напрямку від основного скупчення 
залягали окремі уламки кісток, посудин та 
інших речей. Майже весь, відносно вцілілий, 
інвентар було складено в ліпний одноруч-
ний кухоль (дві пряжки, фібула, гребінь, 
окуття, оплавлене скло тощо). Кісток у цій 
посудині не виявлено. основний масив пе-
репалених кісток знаходився під бронзовим 
казанком 1. Всі предмети із поховання мають 
сліди сильної дії вогню, фрагментовані та 
деформовані.

До складу інвентарю входили такі речі. Ка-
занок бронзовий. Зберігся майже повністю, 
відсутні незначні частини стінок біля дна та 
дужка. Посудина деформована. Вінчик по-
товщений, відігнутий назовні. Вушка — у 
формі півкола, отвори овальні. На переламі 
вінця та корпусу вдавленням нанесено кілька 
кільцевих смуг. Денце на кільцевій підставці. 
Посудина відноситься до типу еггерс / 63. 
Дві двочастинні бронзові пряжки. Фрагмен-
товані й деформовані, збереглися обойми та 
язичок. обойми прямокутні, скріплені трьо-
ма цвяхами. язичок прямий, прогнутий в се-
редині, в перетині напівкруглий із фацето-
ваними боковими гранями. Фібула бронзова 
підв’язної конструкції. Фрагментована і де-
формована, відсутня пружина та голка. Кор-
пус фацетований, біля голівки та підв’язки 
збереглися прямокутні майданчики. Спинка 
та ніжка в перетині трикутні з гострим реб-

1. Антропологічне визначення решток провела 
т. І. Слободян.

О. Петраукас, С. Діденко, Т. Милян, О. Осаульчук 

ПОХОВАННЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  
З БРОНЗОВИМ ПОСУДОМ НА ВІННИЧЧИНІ 
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ром. окуття закінчення ременю (?). ціле, має 
сліди дії вогню. Бронзова пластина складена 
двічі, форма майже квадратна. Місце зги-
ну валикоподібне. Пластини скріплені між 
собою двома заклепками. Гребінь роговий 
багатоскладовий, тришаровий. Збереглися 
дві пластини-вкладиші бокових сторін. Про-
пил зубців мав дугоподібний абрис. Бокові 
зубці широкі. За формою вкладишів спин-
ка могла мати трапецієподібну форму. Ви-
ріб зі скла, можливо, кубок. Аморфна маса 
скла, розмірами 1 × 2,5 × 4 см. Скло прозоре, 
без кольору, вкрите патиною. В скляну масу 
вплавлено кілька кальцинованих кісток бі-
лого кольору. жетон гральний з непрозо-
рого скла, білого кольору. Голка бронзова. 
окуття скриньки — дві бронзові пластини з 
отворами на краях та бронзовими цвяхами. 
цвях бронзовий. ліпний посуд представ-
лений кубком, кухлем, мискою-вазочкою з 

похилими канелюрами, трьома мисками та 
горщиком.

Комплекс з урахуванням дати побуту-
вання казанка, фібули, пряжок, гребеня 
може бути датований рубежем ІІІ—IV ст., 
найбільш ймовірно, початком IV ст., тобто 
ранньою фазою ступеню С3. ліпний посуд 
має чіткі аналогії в матеріалах вельбарської 
культури.

Культурний шар у межах розкопаної час-
тини сектора мав ознаки характерні для мо-
гильників черняхівської культури — дрібні 
уламки вторинно перепаленої кераміки та 
кальцинованих кісток.

Поверхня пам’яток на час обстеження пере-
важно розорана, частково вкрита чагарником 
та лісосмугами. Через могильник прокладено 
газопровід місцевого значення. По всій площі 
і могильника і поселення помітні сліди неле-
гальних зборів металевих предметів.

експедиція НДц «рятівна археологічна 
служба» ІА НАНУ проводила рятівні до-
слідження решток кургану скіфського часу 
(V—III ст. до н. е.) по вул. Індустріальній 
м. Гайсин Вінницької обл. об’єкт культур-
ної спадщини локалізовано на південь від 
міста, за 300 м на північний схід від залізнич-
ного переїзду та за 200 м на південний схід 
від промислової зони, за 1100 м на північний 
схід від с. Мар’янівка, в межиріччі річок Соб 
та Кублич (48° 47.212’Пн; 29° 23.185’Сх).

Перші відомості про курган подав 
Ю. Сіцінський на початку хх ст. в праці «Ар-
хеологическая карта Подольской губернии», 
саме під назвою Кладова Могила. У 1978 р. ар-
хеологічна експедиція Вінницького краєзнав-
чого музею під керівництвом Б. І. лобая про-
вела дослідження кургану, який на цей час 
мав висоту 3,1 м та діаметр 42 м.

Під час виконання підготовчих робіт у 
2018 р. було візуально встановлено межі та 
розміри курганного насипу, проведено роз-
чищення поверхні від дерев та чагарників. 
На цьому етапі виявлено грабіжницькі роз-
копи на останці 1 та в центральній частині 
кургану, де розташований смітник побуто-
вих відходів 1990—2000-х рр. Курган дослід-
жувався повністю, без подальшої рекульти-
вації.

На наступному етапі зроблено детальну 
фіксацію кургану разом з прилеглою тери-
торією. Для цього було проведено аеро- та 
топографічну зйомки з фіксацією перепадів 
висот в межах 0,25 м.

Вдалося встановити, що з західної та схід-
ної сторін насипу залишились останці кур-
гану. По найдовших їх сторонах були закла-
дені контрольні профілі: західна сторона 
(№ 4; 6—8); східна сторона (№ 5; 9; 10). Зачис-
тки 1—3 перерізали відвали попередніх до-
сліджень, що в свою чергу дало можливість 
встановити межі кургану в південному та 
північному напрямках.

Водночас з прокопуванням контрольних 
профілів у центральній частині кургану 
було закладено чотири траншеї. основне їх 
завдання — встановлення меж поховальної 
камери. Усі траншеї прокопувались вруч-
ну, для того, щоб чітко встановити розміри, 
особливості конструкцій та повноту дослід-
ження Б. І. лобая у 1978 р.

Під час досліджень було виявлено вісім ар-
хеологічних об’єктів. Варто звернути увагу 
на залишки вогнищ (об’єктів 2; 4; 7; 8), особ-
ливо їх взаєморозташування та залягання. 
Вони всі знаходились навколо основної спо-
руди та нижче спаленого шару, який оточу-
вав поховальну камеру.

Б. Сало, О. Шелехань 

ДОСЛІДЖЕННЯ КУРГАНУ КЛАДОВА МОГИЛА 
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Поховальна камера (об’єкт 3) формою 
наближена до прямокутника, розмірами 
8,7 × 8,4 м. По периметру зафіксований 
«пояс» із стовпових ям (56 шт.), на яких три-
малась конструкція поховальної споруди. 
окрім того, в південній частині зафіксовано 
чотири стовпових ями. Вона за результатами 
наших досліджень, мала каркасно-стовпову 
конструкцію.

На основі аналізу археологічних ма-
теріалів можна виділити три культурно-хро-
нологічних горизонти. Найстаріший шар 
представлений фінальнобронзовим — ран-
ньоскіфським часом. До нього ми відносимо 
три фрагменти кам’яних свердленних со-
кир, зафіксованих в секторі 2 біля контроль-
ного профілю № 1 та на відвалі біля нього. 
Фрагменти кам’яних сокир не пов’язані з 
поховальною спорудою, також під насипом 
кургану не було зафіксовано поселенського 
культурного шару. тому можна припускати, 
що вони потрапили сюди внаслідок виїмки 
ґрунту з території набагато більш раннього 
поселення.

Другий культурний горизонт відносимо 
до класичної скіфської культури, тобто без-
посередньо до часу спорудження кургану, 
до якого можна віднести фрагменти ліпної 
кераміки з домішкою золотавої дрібно тов-
ченої слюди у тісті.

До індивідуальних знахідок скіфсько-
го часу відносимо ряд бронзових виробів. 
Бронзова суцільнолита бляшка з округлим, 
злегка випуклим щитком та з вушком із 
внутрішнього боку, напевно, відноситься до 
оздоб вузди. Пара бронзових кілець (первин-
но сполучених), з круглого у перетині глад-
кого дроту, мають загострені кінці, злегка 
заведені один за інший. оздоблені гронами 
зерні, згруповані по три кульки, одне з них 
має петельку. Вироби цього типу найбільше 
поширення отримали у IV ст. до н. е. Зріза-
но—конічна ворворка з гранованою поверх-

нею (дев’ять граней) відноситься до деталей 
кінської вузди або захисного обладунку. На 
Побужжі подібні за пропорціями вироби 
(але шестигранні) відомі з кінця IV — почат-
ку III ст. до н. е.

також до індивідуальних знахідок від-
носимо керамічні вироби, а саме: тягарець 
приплюснуто-сферичної форми, ймовірно 
для ткацького верстату; «хлібець» приплюс-
нуто-сферичної форми, з обох сторін світло-
коричневого кольору, в тісті простежуються 
домішки дрібного піску та жорстви (дрібно 
фракційний вапняк).

Добою середньовіччя датуються фраг-
менти залізних стремена і вудил. Стремено 
арочне, виготовлене з круглого в перетині 
дроту. Підніжка S-подібна, посилена джгу-
том, злегка увігнута. ланка вудил із зовніш-
нім кільцем. Виготовлені з круглого в пере-
тині, злегка вигнутого дроту. Кінці вудила 
оформлені у вигляді овальних кілець. Фраг-
менти стремена та вудил могли походити з 
одного комплексу. З оглядом на територіаль-
ну віддаленість аналогій та на форму вудил, 
ці знахідки можна пов’язати з VIII—X ст. У та-
кому разі уявляється можливим зв’язок його 
з похованням печенізького або мадярського 
воїна-кочовика.

Під час дослідження кургану у створі ста-
рої польової дороги виявлено поховання 
дитини. Скоріш за все, це впускне бічне по-
ховання у курган, який спочатку було розо-
рано, а потім розбито дорогою. цю могилу 
відносимо до скіфського часу, вона може 
бути одним з небагатьох прикладів похо-
вання неповноправного члена суспільства. 
разом з кістяком були виявлені мініатюрні 
ліпні мисочка та горщик .

Курган Кладова Могила дозволить розши-
рити інформаційну базу для вивчення склад-
них етнокультурних процесів та вірувань дав-
нього населення, яке проживало в межиріччі 
Південного Бугу та Дніпра в І тис. до н. е.
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У рамках реалізації спільного проекту із 
релігійною громадою Кафедрального кос-
телу Святих Апостолів Петра і Павла рим-
сько-Католицької церкви з подальшого бла-
гоустрою підземної частини комплексу і 
підготовки проведення ремонтно-реставра-
ційних робіт проведено наукову археологіч-
ну розвідку на західному подвір’ї споруди. 
роботи були пов’язані із потребою розчистки 
існуючої системи циркуляції повітря до під-
земель, а також пошуку та розчистки втраче-
них елементів системи повітряних продух.

На ділянці впритул із західною стіною кос-
телу, паралельно їй, навпроти п’ятої бійниці 
нижнього ряду бойової галереї костелу, було 
закладено розвідковий зонд розмірами 2 × 1 м. 
Після прокопування зонду на глибину в 1 м у 
західній стіні костелу було простежено ознаки 
архітектурного елементу фундаменту косте-
лу — склепіння невідомої споруди. Для мож-
ливості її дослідження розвідковий зонд було 
розширено до розмірів повноцінного шурфу 
2 × 2 м та прокопано до глибини 2,5 м.

Загалом стратиграфія розвідкового шур-
фу виглядала таким чином:

0,0—0,2 м — піщана підсипка плит отмост-
ки стіни костелу;

0,2—0,4 м — шар похованого підсипкою 
суглинку;

0,4—0,7 м — шар світлого цементного роз-
чину (від штукатурки костелу);

0,7—1,0 м — шар низькоякісного кам’яного 
вугілля (місце складування вугілля);

1,0—2,0 м — шар змішаного, щільного, тем-
ного суглинкового ґрунту, з вкрапленнями 
будівельного сміття, а також керамікою та ін-
шими матеріалами від давньоруського часу 
до періоду пізнього середньовіччя. (по мірі 
заглиблення зменшувалася лиш пропорція 
знахідок будівельного сміття, у цьому шарі ар-
хеологічні матеріали не стратифікувались);

2,0—2,5 м — шар темно-жовтого, щільно-
го, суглинкового ґрунту із рідкими знахідка-
ми давньоруського часу.

Нижче відмітки 2,5 м у дні шурфу зафіксова-
но наявність великої кількості людських кістяків 
без анатомічного порядку, роботи із заглиблен-

ня шурфу було зупинено, шар кісток зафіксо-
вано, присипано землею та накрито плитою.

Внаслідок робіт відкрито архітектурний 
елемент фундаменту костелу т. зв. «розгрузоч-
ну арку» в основі його фундаменту. Подальша 
робота розвідки була зосереджена на дослід-
жені виявленого елементу фундаменту.

Після опрацювання шурфу проводилась 
робота по виїмці ґрунтового заповнення, част-
ково розкритої «розгрузочної арки». Вона була 
частково вивільнена від грунту, знахідки з яко-
го відбиралися окремо від знахідок із шурфу.

Виявлено верхню частину аркового про-
різу, функціональне призначення якого, 
скоріше за все, полягало у вентиляції підва-
лу. Виявлений продух первісно розміщався 
в цокольній частині будівлі і був одним з 
декількох аналогічних продухів, що метрич-
но розміщувалися вздовж західної стіни кос-
телу. На даний час він знаходиться нижче 
рівня земної поверхні: відстань від поверхні 
землі до нижньої площини цегляної пере-
мички прорізу становить приблизно 1,10 м.

Проріз шириною близько 2 м оздоблений 
цегляною лучковою перемичкою. Внутріш-
ній простір із напівциркульним склепінням 
має глибину близько 1 м. На тильній стіні 
продуха з правового боку виявлено невеличке 
прямокутне (витягнуте по вертикалі) заглиб-
лення. Перед тильною стіною знаходиться 
сходинка (поріг), висотою близько 0,3 м.

Використати первісний продух для венти-
ляції наразі неможливо, оскільки він замуро-
ваний, імовірно, під час однієї із перебудов 
споруди храму.

Серед рядових знахідок із заповнення ви-
явленої арки вирізняється зливок у формі 
вигнутого бруска вагою 12,2 кг, виготовлений 
з 100 % свинцю, зі слідами давнього відрубу-
вання частин. такий зливок міг бути тарним 
металом, що надходив у середньовіччі на 
будівництво чи інші господарські потреби 
фундаторів комплексу.

Після опрацювання об’єкту його було закон-
сервовано для можливості подальших дослід-
жень, шурф засипано, ділянку рекультивовано, 
плити відмостки встановлено на свої місця.

В. Баюк 

РОБОТИ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ 
м. ЛУЦЬКА 
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Волинська експедиція Науково-дослідного 
центру «рятівна археологічна служба» ІАНУ 
провела рятівні розкопки на трьох поселен-
нях в околицях сс. Марковичі та роговичі 
локачинського р-ну Волинської обл. роботи 
проведено на підставі угоди з Газопромисло-
вим управлінням «львівгазвидобування» 
ПАт «Укргазвидобування» вздовж проєкто-
ваних ліній газопроводів до нової свердло-
вини 104 локачинського газового родовища. 
Шлейфи перетнули площу відразу трьох 
пам’яток археології, які були виявлені під 
час розвідок 2016 р. на берегах р. луга. За ре-
зультатами попередніх досліджень поселен-
ня Марковичі 1 датоване добою бронзи, на 
поселенні роговичі 1 зафіксовано матеріали 
ранньозалізного віку та княжої доби, куль-
турний шар пам’ятки роговичі 2 містив ма-
теріали доби бронзи, ранньозалізного віку, 
ранньослов’янського часу та княжої доби.

цьогорічні розкопки були проведені після 
виявленого факту руйнування культурного 
шару пам’яток траншеєю газопроводу. За-
гальна площа трьох розкопів, закладених па-
ралельно лінії газопроводу, становить 930 м2 .

Найбільшим з них (600 м2) досліджено па-
м’ятку Марковичі І. Загалом розкрито 14 ар-
хеологічних об’єктів — решток давніх житло-
вих та господарських споруд. Спостерігається 
територіальний розподіл культурних гори-
зонтів. З півночі, у верхній частині тераси, 
трапились переважно матеріали доби бронзи 
(стрижівської культури), натомість, у нижній 
частині тераси виявлено рештки поселення 
римського часу (вельбарської культури). Для 
хронологічного визначення пам’ятки мають 
значення знахідки бронзових та залізних фі-
бул з підв’язною ніжкою (рисунок: 5, 6), се-
ред яких окремий інтерес викликає незграб-
но виготовлена фібула з простою плоскою 
спинкою, аналог якої відомий з вельбарської 
пам’ятки Велемичі 1 на території Білорусі (за 
В. Білявцем). є декілька бронзових накладок, 
в тому числі у вигляді лунниці, елементи по-
ясного набору (рисунок: 3, 4). Датування цих 
предметів відповідає межі ІІІ — першої поло-
вини ІV ст. також знайдено пряслиця, виго-
товлені з білого мергелю (рисунок: 2).

Унікальною знахідкою є накладка (рисунок: 
8), виявлена на пам’ятці Марковичі 1, яка за хро-
нологією не відповідає дослідженим горизон-
там. це фігурна пластина 6,5 × 4,5 см, товщиною 
до 0,2 см, виконана методом лиття і різьблення, 

у формі стилізованого зображення хижої тва-
рини. Накладка кріпилась завдяки трьом отво-
рам і зламана в двох місцях кріплення, через що 
втрачена верхня частина голови. такі елементи 
образу, як кігті, ікла та стилізована грива, могли 
належати леву. Збірний образ міфічного хи-
жого звіра є одним з основних елементів типу 
зооморфних прикрас, які були складовою так 
званих «антських скарбів» — особливої групи 
старожитностей ранніх слов’ян. Крім скарбів 
(Мартинівського, Велестинського, трубчевсь-
кого та ін.), накладні прикраси схожого стилю 
виявлено на низці пам’яток в ареалі розселення 
ранньослов’янських племен антів і склавинів 
на території України, росії, Угорщини, румунії, 
Болгарії, Греції, Боснії і Герцеговини, хроноло-
гія яких, переважно, відповідає VІ—VІІ ст. Най-
ближча територіально знахідка накладки тако-
го ж стилю виявлена на Пліснеському городищі 
(львівська обл., Бродівський р-н).

Менша за розміром площа (246 м2) була роз-
крита на пам’ятці роговичі 1, на якій у 2016 р. 
вже проводились дослідження під час будів-
ництва свердловини 104 — локачинської. У 
новому розкопі знайдено 12 археологічних 
об’єктів, переважно господарських та вироб-
ничих споруд. У більшості з них зібрано ма-
теріали доби бронзи (стрижівської культури). 
особливе зацікавлення викликають знахідки 
із заповнення господарських ям — крем’яні 
сокири (рисунок: 1), інші знаряддя з креме-
ню, розвали ліпних посудин, вироби з кістки. 
На сьогодні можна стверджувати також і про 
присутність у культурному шарі поселення 
роговичі І матеріалів ранньозалізного віку і 
давньоруського часу. У закладеному розкопі 
виявлено рештки людського поховання, яке 
за супутніми знахідками датується добою 
бронзи. Воно було зруйноване пізнішою гос-
подарською ямою ранньозалізного віку.

Найменший розкоп (84 м2) був закладений 
на поселенні роговичі 2. При прокладанні га-
зопроводу шлейф протягнуто переважно в 
обхід пам’ятки, вздовж заболоченого лівого бе-
рега р. луга. лише в одному місці він виходить 
на надзаплавну терасу, де і були проведені до-
слідження. Культурний шар пам’ятки містив 
численні матеріали п’яти горизонтів: доби 
бронзи, ранньозалізного віку, римського часу, 
слов’янського періоду і Давньої русі. З най-
більш цікавих знахідок варто відмітити фібулу 
псевдопідв’язного типу, з дугоподібною спин-
кою, котра за І. Гавритухіним датується VІ ст. 

О. Сілаєв, З. Ільчишин, М. Вашета 

РЯТІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПАМ’ЯТКАХ РОГОВИЧІ 1, 
РОГОВИЧІ 2 ТА МАРКОВИЧІ 1 
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(рисунок: 7), бронзові підвіски, наконечник 
стріли, ліпний посуд ранньослов’янського часу. 
Було знайдено рештки будівель хутора, який 
існував у цьому місці наприкінці хІх — у пер-
шій половині хх ст. Крім цього, виявлено один 

давній об’єкт — виробничу споруду, ймовірно, 
пов’язану з обробкою руди. Наявність давніх 
споруд в культурному шарі нижче сучасного 
рівня ґрунтових вод в черговий раз підтверд-
жує теорію водної трансгресії в давні часи.

локачинський район Волинської обл. Знахідки з поселень: 1 — роговичі 1; 2—6, 8 — Марковичі 1; 7 — роговичі 2



Волинська область

18

розвідка на території Старосільської сіль-
ської ради Маневицького р-ну проведена 
під керівництвом А. Петраускаса. У складі 
експедиції працювали Ю. Мазурик, А. Брич-
ка, к. і. н. М. остапенко, В. Нефедов, А. Васи-
ленко.

За час роботи експедиції було проведено 
огляд експонатів музею загальноосвітньої 
школи І—ІІ ступенів с. Старосілля, де збері-
гаються випадкові знахідки, виявлені на око-
лицях села.

Привертає увагу індивідуальна знахідка 
кам’яна свердлена сокира тшинецької куль-
тури, за визначенням к. і. н. С. теліженка.

також обстежено місцезнаходження кур-
гану — пам’ятки археології місцевого зна-
чення, взятої під охорону держави згідно 
з рішенням Волинського облвиконкому 
№ 360-р від 04 серпня 1969 р., охоронний 
номер 219. Він знаходиться за 2 км на захід 
від села у сосновому лісі, в уроч. татарська 
Гора. Урочище являє собою піщаний пагорб 
(дюна) висотою до 30 м. На вершині пагорба 
встановлено бетонний охоронний знак з ме-
талевою дошкою старого зразка. При огляді 
пагорба (вершини, схилів) курганного наси-
пу не виявлено.

В урочищі Замок, яке знаходиться за 1,5 км 
на схід від с. Семки, у сосновому лісі, на мисі 
корінного лівого берега р. Стир проведе-
но візуальне обстеження. Урочище являє 
собою пагорб висотою 6—7 м, на вершині 
якого знаходиться горизонтальна площад-

ка в плані під округлої форми, діаметром 
до 40 м. Підйомного матеріалу не виявлено. 
За зовнішніми морфологічними ознаками 
даний об’єкт подібний до групи «стіжкових 
городищ».

Загін підводних досліджень проводив во-
долазне візуальне обстеження дна р. Стир 
між сс. Копилля — Старосілля і Семки — Ко-
марово з ціллю виявлення, картографуван-
ня і фіксації археологічних знахідок. робо-
ти між селами Копилля — Старосілля були 
розпочаті в уроч. Гострий Кут, від місця де у 
2015 р. випадково було виявлено давній чо-
вен-довбанку (моноксил); між сс. Семки — 
Комарово роботи розпочаті в уроч. Довбана 
Грива від місця, де у 2016 р. також випад-
ково було виявлено давній човен-довбанку 
(моноксил). обстеженням дна навколо цих 
місць додаткових знахідок, пов’язаних з чов-
нами-довбанками не виявлено. Водолазні 
роботи були продовжені відповідно вверх і 
вниз по течії. Було виявлено фрагменти гон-
чарного посуду давньоруського і пізнього 
середньовічного часу (29 шт.) та фрагмен-
ти виробів з дерева (6 шт.) невизначеного 
призначення. Найбільший інтерес пред-
ставляють індивідуальні знахідки — миска 
зарубинецької культури та човен-довбанка 
невизначеного часу з нашитими бортами із 
дощок, зафіксована довжина якого стано-
вила не менше 4,5 м. Більш детальні обміри 
провести не вдалося, оскільки човен був ви-
явлений на глибині близько 4 м.

А. Петраускас, Ю. Мазурик 

РОЗВІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ СТАРОСІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ 
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Протягом липня 2018 р. Археологічна екс-
педиція НаУКМА досліджувала відому бага-
тошарову стоянку огрінь 8, що на лівому бе-
резі Дніпра, навпроти однойменного міста. 
Поселення розташоване на північно-захід-
ному узбережжі огріньського півострова — 
великого піщаного масиву, що простягся на 
кілька кілометрів уздовж лівого берега Дніп-
ра від гирла р. Самара на півночі до Кодаць-
кого порогу на півдні (рис. 1).

Пам’ятку виявив М. Міллер на початку 
1930-х рр. у процесі обстеження берегів май-
бутнього водосховища, що утворилося завдя-
ки будівництву Дніпрогесу. У 1945, 1946 рр. 
стоянку досліджував А. Добровольський. 
основні відкриття на стоянці сталися під 
час багаторічних робіт експедиції Інституту 
археології АН УрСр під керівництвом ви-
датного українського археолога Д. телегіна 
у 1973—1976, 1978, 1982, 1986, 1988, 1990 рр.

Поновлення робіт на поселенні огрінь 8 
майже за 30 років після останніх досліджень 
на ній Д. телегіна пояснюється намірами 
міської влади м. Дніпро організувати на ог-
ріньському півострові міський парк відпо-
чинку, що неминуче призведе до пошкод-
жень культурного шару пам’ятки.

експедиція НаУКМА 2018 р. дослідила 
складну стратиграфію багатошарової пам’ят-
ки (рис. 2; 3) і натрапила у верхньому куль-
турному шарі на багаті матеріали поселення 
часів Київської русі хІ—хІІІ ст. У спалених 
господарських об’єктах (рис. 2) і просто в 
культурному шарі знайдено велику кіль-
кість уламків характерного гончарного по-
суду хІ—хІІІ ст. (рис. 4: 28—31). Вперше на 
поселенні трапилася виразна серія кераміки 
другої половини хІ ст. з характерним «ман-
жетом» по вінчику і неглибокою закраїною 
(рис. 4: 11, 12), властивою для більш пізньо-
го посуду хІІ—хІІІ ст. (рис. 4: 1—10). Значну 
частину керамічного комплексу складають 
уламки червоноглиняних амфор кримсько-
го та візантійського виробництва, а також 
посуд, вкритий поливою жовтого та зелено-
го кольорів.

Злитки чавуну (криці) та бронзи свідчать 
про розвиток чорної металургії та ливарної 

справи. У колекції різноманітні ковані цвя-
хи, будівельні скоби, залізні господарчі та 
столярні ножі, точила для їх гостріння, тесла 
для видовбування човнів, шила, рибальські 
гачки тощо (рис. 4: 14—27). Культурний шар 
містить велику кількість кісток корів, кіз, 
овець, свиней, а також різноманітних риб, у 
том числі великих сомів та осетрів.

яскравою складовою колекції артефак-
тів з києво-руського горизонту поселення 
огрінь 8 є різноманітні жіночі прикраси зі 
скла — браслети, дрібні бусини (рис. 4: 1—
12).

Численні уламки браслетів київського та 
візантійського виробництва, полив’яний по-
суд, імпортна амфорна тара певною мірою 
свідчать про заможність мешканців поселен-
ня. Криці, металургійні шлаки, різноманіт-
ний ремісничий інструментарій, імпорти 
(амфори та скляні браслети кримського та 

Л. Залізняк, М. Кублій, А. Вейбер, Є. Хлистун 

РОЗКОПКИ БАГАТОШАРОВОГО ПОСЕЛЕННЯ ОГРІНЬ 8 

Рис. 1. План Передпоріжжя з півостровом огрінь
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візантійського виробництва) свідчать про ін-
тенсивну ремісничо-торгівельну діяльність 
мешканців селища.

Вироби з руського шару, як і житлові конс-
трукції поселення, мають прямі паралелі в 
матеріалах з княжого Києва та його околиць 
хІ—хІІІ ст. Все це свідчить про тісний куль-
турний, економічний та політичний зв’язок 
руських поселень в гирлі Самари з княжим 
Києвом. А. Козловський висловив думку, що 
у Надпоріжжі у хІ—хІІІ ст. більшість насе-
лення складали переселенці з Середнього 
Подніпров’я.

огріньське давньоруське поселення тяг-
неться вузькою смугою уздовж берега ог-
ріньської затоки, що при впадінні р. Самара 
в Дніпро (рис. 1). За кілька кілометрів нижче 
по Дніпру починаються небезпечні для суд-
ноплавства дніпрові пороги. тому усі кораб-

лі, що рухалися Дніпровським водним шля-
хом на південь зупинялися на кілька днів 
перед першим Кодацьким порогом поблизу 
гирла Самари. Судна готували до подолання 
небезпечних порогів, поповнювали припа-
си, шукали досвідченого лоцмана, очікували 
сприятливої погоди тощо.

однак дніпрові пороги можна було по-
долати на кораблях лише на весні, при пов-
ній воді. тому більшу частину року купцям 
доводилося оминати небезпечні пороги зі 
сходу річковим Залозним шляхом. Кораблі 
заходили з Дніпра в Самару, далі притокою 
Самари річкою Вовчі Води (Вовча) досягали 
вододілу з р. Кальміус, до якої потрапляли 
волоком. Кальміусом судна спускалися до 
Азовського моря і пливли до соляних про-
мислів Криму або через Керченську протоку 
у Чорне море до Константинополя.

Рис. 2. огрінь 8, 2018, роз-
копки господарчої ями 
хІІ ст. 

Рис. 3. огрінь 8, 
2018, стратиграфія 
нашарувань 
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таким чином, гирло Самари перед пер-
шим Кодацьким порогом було важливим пе-
рехрестям великих торгівельних шляхів — 
Дніпровського, Залозного та ін. Вочевидь, 
в таких місцях виникали поселення, що об-
слуговували вузол річкових та сухопутних 
шляхів. Саме цю функцію, схоже, викону-
вало огріньське поселення на березі одной-
менної затоки в гирлі Самари (рис. 1).

Специфічна функція таких поселень зу-
мовлювала відповідну інфраструктуру з 
різними майстернями, лавками, корчмами, 
складами тощо. Їх мешканцями були кваліфі-
ковані ремісники — ковалі, теслі, лоцмани, 
купці, торговці різноманітним реманентом, 
крамом та провіантом для далекої подорожі 
тощо. Поселення виконувало функцію пере-
вального пункту, де завантажувалися та роз-
вантажувалися торгівельні судна. тут фун-
кціонували традиційні торжища, на яких 
відбувалися торгівля та обмін між місцевим 
осілим населенням, кочовиками та прибу-
лими здалеку купцями. Саме в таких місцях 
як огріньська затока в гирлі Самари (рис. 1), 
вочевидь, мешкали літописні бродники, які 
контролювали і обслуговували броди через 
річки.

Здається не випадковим, що розквіт ог-
ріньського поселення збігся з перемогами 
київських князів над половцями на початку 
хІІ ст. У цей час під проводом Володимира 
Мономаха поновлено контроль Києва над 
торговим шляхом по Дніпру до Чорного 
моря. У 1103 р. руські дружини «на конях і в 
лодіях прийшли нижче порогів і стали в Протов-
чах, на Хортичім острові». З хортиці військо 
рушило на схід і розбило половців на р. Мо-
лочна (літописна р. Сутінь). У наступні роки 
Володимир Мономах разом з сином Мстис-
лавом «загнав половців за Дон, за Волгу, за 
яїк», як сповіщає Іпатівський літопис.

руське селище на огріні не має земляних 
укріплень, а знахідки зброї в його культур-
ному шарі нечисленні. це свідчить про від-

носно мирне життя на огріні в хІІ ст. од-
нак, на початку хІІІ ст. Київ знову втратив 
контроль над Передпоріжжям. Сталося це 
через новий наступ Степу на русь, коли мон-
голо-татарські орди, поклали край самому 
існуванню огріньського поселення. Про ці 
драматичні події свідчать численні згарища 
та чорний від деревного вугілля культурний 
шар пам’ятки. Відсутність на поселенні ке-
раміки другої половини хІІІ ст. свідчить, що 
скоріше за все, воно припинило своє існу-
вання внаслідок спалення монголами у 1223 
чи 1240 рр.

отже, сам феномен багатих руських посе-
лень хІІ ст. в гирлі Самари, схоже, пов’язаний 
з поверненням контролю княжого Києва над 
торговельним шляхом по Дніпру на південь 
Володимиром Мономахом та його наступ-
никами аж до приходу монголів на початку 
хІІІ ст. Про тісний культурний, економіч-
ний, політичний зв’язок Передпоріжжя у 
хІІ — на початку хІІІ ст. з княжим Києвом 
свідчить велика подібність матеріальної 
культури огріні 8 та інших поселень ре-
гіону з культурою Київщини хІІ ст. ця ж 
подібність свідчить на користь домінуван-
ня руського населення, зокрема численних 
переселенців з Середнього Подніпров’я, у 
Передпоріжжі в зазначений час. Звичайно, 
це не виключає проживання степовиків та 
бродників серед руських мешканців огріні, 
хоча степові впливи в культурі поселення, 
судячи з археологічних матеріалів, в цілому 
невиразні. Зокрема, нечисленність кісток 
коня серед остеологічних решток, можливо, 
є непрямим свідченням про незначну роль 
степового елементу серед мешканців сели-
ща.

Києворуське поселення на огріньському 
півострові — унікальна пам’ятка археології 
та історії України, яка потребує подальшого 
комплексного дослідження та охорони від 
руйнування антропогенними та природни-
ми факторами.

В 2018 р. були продовжені дослідження 
курганного могильника біля колишнього 
с. Катеринівка на території Приміської сіль-
ради Нікопольского р-ну Дніпропетровської 

обл. роботи проводилися у зв’язку з перс-
пективним розвитком Північного кар’єру 
Покровського гірничо-збагачувального ком-
бінату. цього року було досліджено п’ять 

С. Полін, М. Дараган 

ДОСЛІДЖЕННЯ КУРГАНІВ БІЛЯ м. ПОКРОВ 
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курганів із залишками насипів 0,4—0,7 м за-
ввишки. Завданням цього сезону також була 
перевірка виявлених минулого року в про-
цесі геофізичної розвідки близько 30 магніт-
них аномалій (розвідка проведена групою 
під керівництвом К. Бондар). Місцезнаход-
ження цих аномалій ніяк не проявлялися, 
ані в рельєфі, ані за кольором ґрунту. В ре-
зультаті перевірки всі ці аномалії виявилися 
стародавніми похованнями під давно зни-
щеними курганними насипами в звичайних 
ґрунтових ямах або в катакомбах, інколи до-
сить значної глибини до 4—4,5 м від повер-
хні. Більше того, біля явних аномалій були 
відкриті дитячі поховання в підбоях незнач-
них розмірів та глибини, які не давали жод-
них магнітних коливань.

Загалом у цьому сезоні було досліджено 
26 курганів, з них 17 скіфських, чотири доби 
бронзи, три середньовічних половецьких пе-
ріоду Золотої орди та два невизначених.

У курганах епохи бронзи виявлені похо-
вання ямної та катакомбної культури, інко-
ли в супроводи ліпних горщиків, прикрас із 
зубів та ратиць тварин, ракушок тощо.

Скіфські поховання були влаштовані в ка-
такомбах всіх трьох основних типів, в яких 
виявлені індивідуальні та колективні по-
ховання. У ряді курганів виявлені кільцеві 
рови. Підтверджується тенденція відсутності 
ровів у жіночих курганах. На жаль, крім од-
ного поховання, всі інші виявилися погра-
бованими. Крім багатої антропології, яка 
зберіглася досить повно в майже усіх похо-
ваннях, характерними знахідками були на-
конечники стріл (крім бронзових, по одному 
кістяному та залізному), уламки наконечни-
ків та втоків списів і дротиків, буси, прясли-
ця керамічні або свинцеві, кістяне веретено, 
сережки, ножі, уламки кам’яного блюда, 
ворворки, уламки грецьких амфор тощо. З 
цікавих знахідок слід згадати знахідку вели-
кого бронзового люстра з ручкою у потаєм-
ній схованці в бідному жіночому похованні 
та складної золотої підвіски, спаяної з шести 
амфороподібних підвісок. З рідкісних знахі-
док назвемо бронзовий сагайдачний або по-
ясний крюк, залізну сокиру, глиняні хлібці. 
останні в дрібних уламках були знайдені 
у складі залишків тризни у рову одного з 
курганів. Подібні хлібці та інша пластика є 
характерною рисою для лісостепових тери-
торій. На терені степу — це перша подібна 
знахідка. Усі скіфські поховання датуються в 
межах першої — третьої чверті IV ст. до н. е.

Повною несподіванкою стало відкриття 
половецьких курганів золотоординського 

часу (XIII—XIV ст.). Поховання були здійс-
нені в простих ґрунтових ямах до 1 м глиби-
ни, від одного до трьох, у курганах оточених 
кільцевими ровами малого діаметру. Похо-
вання здебільшого безінвентарні, в дощаних 
трунах, витягнуто на спині, головами на за-
хід. В орному шарі над похованнями були 
знайдені численні уламки обпаленої черво-
ної цегли, чомусь у сполученні з шматками 
залізної руди та дрібних уламків ракушняку, 
які спочатку були сприйняті нами як залиш-
ки сучасних будівель на курганах. Проте, 
за аналогіями у Нижньому Подонні, відомо 
про існування надгробків з обпаленої цегли 
над похованнями в курганах золотоординсь-
кого часу. І сам характер цегли свідчить про 
її давнє походження. Наскільки нам відо-
мо, це перша подібна знахідка в Нижньому 
Подніпров’ї. Ключем для атрибуції і дату-
вання половецьких поховань (спочатку ми 
були готові вбачати в них скіфські похован-
ня в ґрунтових ямах) виявилися знахідки 
половини золотоординського бронзового 
дзеркала з рельєфним зображенням по колу 
гону тварин разом із залізними шарнірними 
ножицями.

Найзагадковішим було відкриття в одному 
кургані поблизу половецьких, заглибленої 
в материк печі типу тандиру з додатковою 
ямою, через яку здійснювали підкладан-
ня палива і посилювалась тяга при горінні. 
Стінки й черінь печі були сильно пропалені. 
Проте, пічка виявилася абсолютно пустою 
і ми не одержали жодних натяків на її при-
значення. Можна було б думати, що тут на 
місті виготовлялася цегла для половецьких 
надгробків, проте доказів на користь цього 
жодних.

У результаті наших досліджень ми дійшли 
невтішного висновку, що всі без винятку 
курганні могильники, розкопані на новобу-
довах України за останні 50 років, досліджені 
в кращому випадку наполовину, оскільки 
велика кількість зруйнованих і повністю 
знищених курганів в цих могильниках, які 
залишаються невидимими для археологів, 
не були досліджені. Нині без попередньої 
повної геофізичної розвідки проводити до-
слідження курганних могильників неможна. 
тому будь-які висновки по дослідженим у 
нас курганним могильникам щодо статево-
вікової структури популяції, що їх залиши-
ла, або в цілому по демографії стародавньо-
го населення, абсолютно необґрунтовані, 
оскільки спираються лише на часткові дані, 
що становлять лише якісь відсотки від пов-
ної кількості, яку визначити неможливо.
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Археологічна експедиція Дніпропет-
ровського національного історичного музею 
ім. Д. І. яворницького проводила розвідку з 
шурфуванням поблизу с. лозуватка П’яти-
хатського р-ну Дніпропетровської обл. на 
поселенні доби фінальної бронзи, виявлено-
го у 2017 р.

Поселення розташовується на лівому березі 
у верхів’ї р. лозуватка, при впадінні в неї лівої 
притоки за 2 км на північ від с. лозуватка та за 
2 км на південь від с. ликошино. Місцевість від-
носиться до Дністровсько-Дніпровського краю 
північно-степової підзони і фактично знахо-
диться на межі лісостепової та степової зон Ук-
раїни. характеризується рівнинним рельєфом 
з добре вираженою яружно-балковою мережею 
та залишками природного байрачного лісу.

На теперішній час верхів’я р. лозуватка є 
заболоченою балкою, живиться за рахунок 
опадів, в літній період місцями повністю пере-
сихає. За 900 м на північний схід від пам’ятки 
знаходиться Комісарівський лісовий заказник. 
Вище по руслу р. лозуватка розташований 

ставок, що серед місцевого населення зветься 
Кукан (тому пам’ятка отримала назву по на-
родному гідроніму). Поселення знаходиться 
на території колишньої тваринницької ферми, 
що функціонувала до кінця 1990-х рр. руїни та 
залишки об’єктів господарювання унеможлив-
люють дослідження певних ділянок пам’ятки. 
основну ж шкоду пам’ятці було завдано само-
робним незаконним кар’єром з видобутку піс-
ку місцевими жителями (почав розроблятись 
приблизно з середини 2000-х рр.). Кар’єр наразі 
розширюється, у тому числі землерийною тех-
нікою. За рік — від моменту виявлення посе-
лення у жовтні 2017 р. до проведення розвідки 
у жовтні 2018 р. поруч з уже існуючим кар’єром 
(приблизна площа 1300 м2, загальна протяж-
ність обриву приблизно 100 м) з’явилась нова 
копанка, створена за допомогою екскаватору 
(площею близько 80 м2). На схід від досліджува-
ної території за руїнами ферми і до заказнику 
знаходяться орні поля, візуальне обстеження 
яких археологічного матеріалу не дало.

Шурфування території поселення дозволи-
ло встановити приблизну площу поселення — 
0,6 га, з яких близько 1300 м2 знищені кар’єром. 
Деякі ділянки також не можуть бути дослідже-
ними, оскільки знаходяться під фундамента-
ми зруйнованих будівель ферми та утрамбо-
ваною насипною дорогою, спорудження якої 
також частково порушило культурний шар. 
Усього в 2018 р. було розкопано 50 м2 .

Пам’ятка одношарова. Були виявлені та 
частково досліджені два об’єкти. У шурфі 1 — 
котлован, що на обстеженій ділянці (2 × 2 м) 
заглиблювався на 10 см у материк, заповнений 
сірим золистим супіском, насичений знач-
ною кількістю фрагментів ліпного посуду та 
кісток тварин, а також фрагментами печини 
та обмазки. На дні котловану тонкий вуглис-
тий прошарок, який не вдалось простежити у 
плані, проте він був помітний у профілі пів-
денної стінки шурфу. Другий котлован — у 
лінії прирізки до обриву кар’єру (12 × 2 м). На 
простеженій ділянці занурений у материк на 
25 см. Був заповнений світлим масним золис-
тим супіском, та мав потужну насиченість ке-
рамікою (171 од.) та кістками тварин (більше 
350 од.). Фрагменти посуду та кісток вкриті 
щільним вапняковим нашаруванням. Слідів 
горіння немає, лише кілька перепалених кіс-
ток. При зачистці, у плані на рівні приблизно 
30 см від сучасної поверхні, простежувались 
вальки похованого дерну, розмірами приблиз-
но 15 × 15 см (у профілі не помітно). Виходячи 

Д. Романчук 

РОЗВІДКА НА БІЛОЗЕРСЬКОМУ ПОСЕЛЕННІ КУКАН 

Рис. 1. Матеріали з поселення: 1—8 — ліпний посуд; 
9 — глиняний хлібець 
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з конструкції та заповнення об’єктів, можна 
припустити наявність на вказаних ділянках 
приміщень напівземлянкового (?) типу. Части-
на об’єкту в лінії прирізки знищена кар’єром 
та спорудженням насипної дороги.

Аналіз археологічного матеріалу — мор-
фологія та орнамент фрагментів ліпного по-

суду, а також кістяні та кам’яні знаряддя доз-
воляють віднести поселення до білозерської 
культури (кола культур валикової кераміки), 
та датувати хІІ—х ст. до н. е. Із найвиразні-
ших та профілеутворюючих частин ліпних 
посудин значну частку становлять фраг-
менти з відігнутими вінцями та масивними 

Рис. 2. Матеріали з поселення: 1—3 — кістяні знаряддя; 4 — крем’яний ніж 
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валиками, що орнаментовані вдавленням та 
защіпками. Представлені також фрагменти 
вінець банковидних посудин, фрагменти 
столового посуду з залощеною поверхнею 
(зокрема фрагменти вінець, де залощена 
внутрішня сторона), фрагменти округлих 
стінок з густими безсистемними розчосами. 
Серед видів орнаментування рідко, але пред-
ставлені прокреслені вузькі та широкі лінії, 
а також наліпні округлі перлини. Плічка ок-
руглі чи зі значно скругленими переломами 
(рис. 1). Серед глиняних виробів — запече-
ний округлий хлібець (походить з котловану 
шурфу 1), який за формою і розміром чітко 
лягає в долоню (рис. 1: 9). Кістяні знаряддя 
представлені двома проколками (рис. 2: 2, 
3) та тупцем (або його частиною), що виго-

товлений з висхідної гілки нижньої щелепи 
корови. Мищелковий та вінцевий відрост-
ки щелепи, а також край зрізані. Природна 
виїмка дещо заглиблена. На поверхні поміт-
ні подряпини — сліди спрацювання. Серед 
кам’яних виробів — крем’яні відщеп та ніж 
з високою спинкою (рис. 2: 4), а також фраг-
мент брускоподібного знаряддя з гнейсу.

Поселення розташоване на першій надза-
плавній терасі, обмежене злиттям річки та 
балки, тобто відноситься до типу поселень з 
низькою топографією, що в цілому характер-
но для більшості поселень білозерського часу.

У зв’язку з руйнацією кар’єром та вже знач-
ною втратою частини пам’ятки, а також лише 
частковим обстеженням виявлених об’єктів, 
планується її подальше дослідження.

Протягом останніх років експедицією 
ДНУ ім. олеся Гончара щорічно здійсню-
ються дослідження у межах Дніпропетровсь-
кої обл. У 2018 р. такі роботи проведені у 
Новомосковському районі. У складі експеди-
ції, крім авторів, працювали с. н. с. центру з 
охорони історико-культурних цінностей у 
Дніпропетровській обл. Д. Філімонов і сту-
денти І курсу історичного факультету, які 
перебували на навчальній археолого-етног-
рафічній практиці. об’єктом археологічних 
робіт стала Новосергіївська фортеця, що у 
сукупності з Кодацькою та Новобогородиць-
кою презентують особливий період істори-
ко-культурного розвитку Присамар’я. Але 
на відміну від достатньо відомої на сьогодні 
Новобогородицької фортеці (дослідження 
розпочато ще у 2001 р. співробітниками ла-
бораторії археології Подніпров’я ДНУ на 
чолі з одним із авторів) Новосергіївська за-
лишається осторонь уваги дослідників. така 
ситуація обумовлена історичними та полі-
тичними подіями різних епох.

Пам’ятка розташована на околиці с. Вільне 
біля Вільного броду, в урочищі Сорока Бай-
раків. Збудована на рік пізніше, ніж Новобо-
городицька фортеця — у 1689 р. Перестала 
функціонувати у 1711 р. рештки земляних 
валів фіксувалися ще до 1970-х рр., коли були 
значно пошкоджені будівлями тракторної 
бригади Новомосковського радгоспу-техні-
куму. На сьогодні збереглася частина східно-
го бастіону з прилеглими до нього частина-

ми валу та рову. територія посаду місцевими 
фермерами включена до сівообігу.

Дніпровські археологи І. Ковальова (2005) 
і о. Старік (2013) вже робили спробу вияви-
ти на пам’ятці залишки культурного шару 
або споруд будь-якого призначення. однак, 
проведені дослідження за допомогою сітки 
квадратів не дали позитивних результатів. 
останнє дозволило І. Ковальовій висловити 
думку стосовно того, що «пам’ятка не пред-
ставляє культурної цінності і рекомендована 
до виведення з переліку археологічних пам’яток 
Дніпропетровської області».

Водночас зазначимо, що щорічні візуальні 
обстеження залишків території фортеці пос-
тійно свідчать про наявність тут артефактів 
хVІІ—хVІІІ ст., що й зумовило запланувати 
на 2018 р. археологічні роботи. З метою виз-
начення місця проведення досліджень під час 
навчальної практики весною 2018 р. доценти 
ДНУ о. ромашко (керівник робіт), З. Марі-
на та с. н. с. Д. Філімонов провели розвідку 
на внутрішній площі пам’ятки. Зібрано ко-
лекцію у кількості понад 100 одиниць, що 
представлена фрагментами традиційного 
для цього періоду керамічного посуду (вінця, 
стінки, денця та петельчасті ручки від горщи-
ків, мисок, тарілей), дрібними уламками ка-
хель, пляшки та кованими залізними цвяхом 
і шилом.

Для розкопок обрано дві ділянки, де до-
сліджено вісім шурфів загальною площею 
32 м2. Заміри проводилися від умовного цен-

О. Ромашко, З. Маріна 
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тру, що встановлений у найвищій частині 
східного бастіону.

Ділянка І тяжіє до берега р. Самара. На 
схилі розбито п’ять квадратів розмірами 2 × 
2 м, що орієнтовані паралельно річці. Повер-
хня ділянки задернована. Глибина шурфів 
до 0,6—0,7 м, що відповідає материковому 
суглинку, інвентар відсутній.

Ділянка ІІ знаходилась на краю північно-
го бастіону. Поверхня задернована, подеку-
ди ростуть дерева та невеличкі кущі. розкоп 
складався з трьох квадратів, розмірами 2 × 2 м 
кожний. При заглибленні до 0,2—0,25 м від су-
часної поверхні у профілях бровок зафіксова-
но за різницею у кольорі ґрунту контури кот-
ловану житлової споруди. Серед знахідок, що 
присутні у заповнені конструкції, фрагменти 
виробів із глини та скла. Зокрема, найчисель-
нішу групу складають уламки горщиків, що 
виготовлені з гарно відмученої глини світло-
жовтого та темно-сірого, іноді майже чорного, 
кольорів. товщина стінок різниться, що свід-
чить, ймовірно, про їх належність до різних за 
об’ємом виробів. орнамент виконано відбит-

ками зубчастого штампу або, значно частіше, 
нанесено традиційними за кольоровою гамою 
природними фарбами. Кахлі відносяться до 
так званих коробчастих із рельєфним рослин-
ним орнаментом. цікавою знахідкою є части-
на скляного келиха на кільцевому піддоні. За 
складом і типологічними ознаками комплекс 
відкритої споруди має аналогії серед матеріалів 
Богородицької фортеці, житлового комплексу 
багатошарового поселення Попів Мис, слобо-
ди Кам’янка та інших пам’яток регіону цього 
періоду, що досліджувалися як археологами 
ДНУ, так і Дніпропетровського національного 
історичного музею ім. Д. І. яворницького. Че-
рез суб’єктивні обставини котлован житла був 
законсервований з метою завершення його до-
слідження у 2019 р.

Загалом, важливість відкриття першої у ме-
жах Новосергіївської фортеці житлової спору-
ди має неабияке значення не тільки для подаль-
шого планування досліджень фортеці у межах 
території, що на сьогодні зберіглася, а й загалом 
для збереження її статусу як пам’ятки археоло-
гії, що потребує охорони з боку держави.

Пам’ятка розташована на відстані 0,23 км 
на північ від північної околиці смт токівсь-
ке токівської с/р Апостолівського р-ну 
Дніпропетровської обл., на правому березі 
р. Кам’янка (тече по V-подібному каньйону 
в глибині ерозійної давньої долини), що є 
правобережною притокою р. Базавлук, яка 
впадає в Дніпро. Місце дослідження розта-
шоване на схилі річкової ерозійної долини 
р. Кам’янка, на мисі між двома ярами, і обме-
жене польовою дорогою з півдня та вихода-
ми гранітоїдів з півночі (так звані «баранячі 
лоби»). Пам’ятка знаходиться фактично в 
центрі мису на відносно рівному майданчику 
(ухил сучасної поверхні до півночі становить 
максимум 20 см).

Вивчення пам’ятки розпочалося з розвідки 
археологічної експедиції Дніпропетровсько-
го історичного музею ім. Д. І. яворницького у 
2012 р. та було продовжене у 2015—2017 роках. 
Загальна площа робіт за п’ять років становить 
1223 м2, тоді як у 2018 р. розкопано 492 м2 .

У 2018 р. розкоп був розбитий лініями 
квадратів по осі північ—південь розмірами 
2 × 2 м у трьох напрямках: у східній частині 
мису — на схід від розкопу 2012 р.; на пів-

нічному заході мису — на захід від розкопу 
2017 р.; та на південному заході мису.

Загальна стратиграфія пам’ятки склада-
лася з дернового шару із щільного темно-ко-
ричневого чорнозему, гумусованого супіску 
темно-сірого кольору, передматерикового 
суглинку, материнської породи з первинно-
го каоліну. Потужність культурного шару в 
середньому дорівнює 0,6 м.

Підтвердилася наявність трьох культурних 
горизонтів: середня бронзова доба (культурне 
коло Бабине), доба пізньої бронзи (сабатинівсь-
ка культурна спільнота) і ранній залізний вік.

Матеріали середньої бронзової доби пере-
важали в східній частині розкопу, де були ви-
явлені дві кам’яні конструкції з кількох шарів 
різновеликого каміння, а також два зольника. 
як і у попередні роки, виявлені споруди де-
інде супроводжувалися прошарком золисто-
го супіску, фрагментами ліпного посуду та 
кам’яних знарядь, кістками тварин.

Дослідження в північно-західному напря-
мі вели в межах виходів природної гранітної 
жили і на ній. У цій частині розкопу знайдено 
три ями: дві підпрямокутної в плані форми 
(1,7 × 1 і 1,34 × 0,72 м) та однієї округлої (1,2 × 

О. Старік, О. Рутковська 
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1,1 м). лише в одній ямі зафіксовані культурні 
залишки, де на глибині 0,76 і 1,03 м виявлені 
дрібні фрагменти кісток тварин і фрагмент 
кістки зі слідами спрацьованості. У другому 
та третьому шарі північної частини розкопу 
знайдені численні фрагменти стінок амфор-
ного посуду та вінець і стінок ліпного посуду 
переважно доби пізньої бронзи.

Південно-західну частину розкопу з захо-
ду — південного заходу на схід — північний 

Матеріали досліджень: 
1 — ливарна форма; 2 — 
фрагмент товкача

схід перетинала природна гранітна жила, 
що в чотирьох місцях виходила на сучасну 
поверхню. тому роботи велися в жилі, що 
руйнується, і складалася з шарів жорстви, 
гравію, жовтої та білої глин (крупні фракції) 
ґрунтоутворення. Саме тут досліджена яма 
округлої в плані форми, розмірами 1,3 × 1,1 м 
без культурних залишків. також зафіксовані 
поодинокі штучно покладені камені та їх 
скупчення, під якими спостережені потужні 
прошарки золистого супіску (до 12 см), фраг-
менти ліпного посуду, крем’яних знарядь.

Серед знахідок виділимо фрагмент верх-
ньої частини товкача-скіпетра (рисунок: 2) та 
три фрагменти стулок ливарних форм і заго-
товку ливарної форми. У південній частині 
даного розкопу з глибини 0,22 м досліджено 
комплекс кам’яних ливарних форм, що лежа-
ли щільно, фактично одна на одній. Найбли-
жче до сучасної поверхні лежала виливниця з 
кришкою (рисунок: 1). Поряд з ними знаходи-
лася ливарна чотирибічна форма (рисунок: 
2). Другим шаром лежали форма ливарна 
двобічна для відливання кинджалів та стул-
ка ливарної форми з негативом двохвушного 
кельта. Під ними знаходилась ще одна стул-
ка двобічної ливарної форми для відливання 
кинджалів (рисунок: 1), а у самому низу — за-
готовка під виливницю (?). Поруч з комплек-
сом знайдений крем’яний технічний відщеп.

На заході цієї частини розкопу простеже-
ний культурний шар доби раннього заліза.
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У польовому сезоні 2018 р. експедиція 
Маріупольського державного університету 
в Північно-Східному Приазов’ї розпочала 
розкопки поселення доби пізньої бронзи. 
Пам’ятка археології була виявлена авторами 
у 2010 р. за 1,2 км на північ — північний схід 
від с. Кременівка на території Касянівської 
сільської ради Нікольського р-ну Донецької 
обл. Само поселення розташоване на першій 
надзаплавній терасі правого берега заводне-
ної балки Полкової (балка названа за одной-
менним населеним пунктом біля її витоків), 
лівої притоки р. Кальчик, басейну р. Каль-
міус, що проходить поблизу с. Кременівка. 
рельєф мікрорайону характеризується висо-
ко піднятими широкими гривами вододілів, 
які простягнулись на кілька кілометрів. Їх 
схили перетинають балки зі скелями, що 
спускаються до річки.

Місцевість не була зорана. Пам’ятка фіксу-
валася за виявленими на поверхні кістками 

тварин і численними фрагментами кераміки 
у вимоїнах дернового шару. орієнтовна ді-
лянка, на якій трапляються знахідки — 130 × 
100 м. Пункт перетинається кількома сучасни-
ми невеликими балочками і промоїнами, за-
вдяки яким в кількох місцях фіксувалися знач-
ні скупчення каменів, фрагментів кераміки і 
обпалених кісток тварин. У південно-східній 
частині мису, на якому розташоване поселен-
ня, простежуються сучасні перекопи. За відо-
мостями, отриманими від місцевих мешканців, 
порушення цілісності пам’ятки були заподіяні 
наприкінці 1980-х — на початку 1990-х рр.

Дослідження здійснювалися на південно-
східній периферії поселення. Загальна пло-
ща розкопу — 68 м2. Враховуючи невеликий 
обсяг роботи, автори поки що не зробили 
суттєвих спостережень стосовно планігра-
фії та будівельних особливостей пам’ятки. 
Проте можна припустити, що розкопом 
було досліджено залишки двох приміщень: 

В. Забавін, С. Небрат 

ПОСЕЛЕННЯ ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ БІЛЯ с. КРЕМЕНІВКА 

Рис. 1. Матеріали з розкопок поселення доби пізньої бронзи біля с. Кременівка
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перше — майже повністю (мало розміри 9 × 
2,5 м), друге — лише частково. Простежено 
рештки кам’яних конструкцій, які викону-
вали функцію облицювального матеріалу. 
Більшість знахідок — фрагменти кераміч-
ного посуду. Кераміка ліпна, в тісті зустрі-
чаються домішки піску, іноді дрібні вкрап-
лення слюди, жорстви або шамоту. Деякі 
уламки дозволяють частково реконструюва-
ти профіль. Можна казати про використання 
мешканцями поселення переважно горщи-
ків та банкоподібного посуду. Для горщиків 
характерні прямі або відігнуті назовні вінця 
зі сплощеним або округлим зрізом, слабо 
або добре виділена шийка і плічка, що плав-
но переходять у більш чи менш розшире-

ний тулуб. Деякі екземпляри були прикра-
шені орнаментом, що наносився на верхню 
частину посудини. як правило, орнамент 
утворений прокресленими лініями, вдав-
леннями, валиками і розчосами. Зовнішня 
поверхня більшості горщиків добре заглад-
жена, рідше шорстка, коричневого, чорного 
або жовтуватого кольорів (іноді плямами че-
рез нерівномірність випалу). Внутрішня по-
верхня чорного, сірого або сірувато-корич-
невого кольорів. товщина стінок 0,5—1,2 см, 
днищ — 1—1,5 см.

характер матеріалу, зокрема аналіз кера-
мічної серії, дозволяє відносити поселення 
до часу існування у приазовських степах 
зрубної культури доби пізньої бронзи.

У серпні 2018 р. експедиція «Кам’яні Мо-
гили» проводила розвідки на території 
Нікольського р-ну Донецької обл. Метою 
досліджень було встановлення точного міс-
цезнаходження пам’яток, їх обміри та фото-
фіксація, виявлення актуального стану збе-
реженості.

Під час розвідок було використано інфор-
мацію зі Зводу об’єктів культурної спадщини 
Донецької обл., у якому наведені приблизні 
прив’язки пам’яток у регіоні та супутникові 
знімки (google, bing, yandex) на яких були по-
мітні кургани. отримані у результаті роз-
відок дані, за можливістю, узгоджувались із 
даними у зводі.

У ході розвідок були досліджені 17 пам’яток, 
що безпосередньо межують із територією 
Національного заповідника «Кам’яні моги-
ли» (рисунок; див. наступну сторінку). Біль-
шість пам’яток перебувають у критичному 
стані через сільськогосподарську діяльність. 
лише в чотирьох пунктах насипи та наразі 
не розорюються. решта знаходяться на межі 
зникнення. три пункти є пам’ятками під 

сумнівом, оскільки їх вирізняє лише те, що 
вони залишені не ораними, хоча підвищен-
ня на їх площі не спостерігається. Для усіх 
пунктів були зафіксовані точні GPS коорди-
нати, що спростить їх пошук у майбутньому. 
Але для повноцінної карти регіону потрібні 
подальші розвідки та дослідження більшої 
території та залучення теренів самого за-
повіднику.

Попри незначну кількість досліджених 
об’єктів, точне картографування та вико-
ристання моделей рельєфу дозволило поба-
чити взаємозв’язок між курганами та ланд-
шафтом. З усіх насипів, які розташовані на 
Пд та ПдЗ від заповідника, добре прогляда-
ються гранітні брили останнього. Частина 
цих курганів має на поверхні сліди крепіди 
та чисельні камені невеликого розміру, які 
очевидно походять з місць виходів граніту. 
Написи розташовані на С — Пн — С чіт-
ко вибудовуються у лінію витягнуту в ме-
ридіональному напрямку, яка проходить 
вододілом між двома притоками р. Кара- 
тиш.

А. Деміна, О. Білинський 

РОЗВІДКИ ПОРУЧ ІЗ ЗАПОВІДНИКОМ «КАМ’ЯНІ МОГИЛИ» 
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Карта обстежених об’єктів на топографічній основі SRTM3
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Дослідження житомирської рятівної ек-
спедиції під керівництвом А. Петраускаса 
проходили на Північному городищі літопис-
ного Возвягеля у м. Новоград-Волинський. 
Вони стали продовженням першого розкопу 
2007 р. Було розкрито площу 104 м2, виявле-
но 15 різночасових об’єктів та п’ять поховань. 
Серед іншого досліджено повністю дві гос-
подарських споруди давньоруського часу, а 
також чотири об’єкти — частково. це було 
пов’язано із їх значними розмірами, що ви-
ходили за межі розбитого розкопу. ще шість 
об’єктів є стовповими ямами, тобто части-
нами певних наземних конструкцій, що не 
збереглись. Індивідуальні знахідки періоду 
х—хІІІ століть представлені скроневим кіль-
цем, деталлю хреста-енколпіона, вислими 
печатками, наконечниками стріл та іншими, 
що говорить про існування на городищі в 
даний період міського осередку.

Дещо несподіваними виявились знахідки 
монет хІV ст. за повної відсутності кераміки 
даного періоду на досліджуваній ділянці.

Поховання виявлені під час дослідження, 
здійснені за християнським звичаєм, у біль-
шості — безінвентарні. У нашому випадку в 
котлованах поховань траплялися дрібні улам-
ки середньовічної кераміки та дрібні камінці, 
що не дозволяють говорити про чітке датуван-
ня. У котловані поховання 5 виявлено ґудзики, 
що за своїм розміщенням, вочевидь, є части-
ною одягу померлого та можуть бути датовані 
хІV—хV ст. Наведемо їх характеристику.

Поховання 1. Виявлене в кв. А/5, збереглися 
лише ноги трохи вище колін. рівень виявлен-
ня 0,4 м в південній частині ями та 0,6 м — в 
північній від денної поверхні. рівень долівки 
0,9 м, яма трапецієвидна. орієнтація кістяка 
південний схід — північний захід з ухилом 
на захід. Сторони ями 0,9 × 0,9 × 0,7 м в ме-
жах розкопу, заповнення однорідне, дно 
рівне. Виявлено фрагмент кераміки та пе-
репалений кремінь. Датуючий матеріал не 
простежується, імовірно, пізніше хІV ст.

Поховання 2. Виявлене у кв. В/4, безпосе-
редньо в шарі без чіткої могильної ями, рі-
вень виявлення 0,3 м. Поховання поруйно-
ване — знищений череп, тулуб і таз. Кістяк 
випростаний, від тулубу залишився тільки 
хребет повернутий на лівий бік, череп розт-
рощений, від кісток тазу збереглася крижова 
кістка. орієнтація кістяка північний захід — 
південний схід, зона розміщення останків 
близько 1,75 × 0,5 м. Від черепа до середини 
хребта — 0,43 м; проміжок 0,23 м; залишки 
хребта та криж довжиною 0,22 м; проміжок 
до зламаного стегна — 0,27 м; гомілкові кіс-
тки довжиною 0,4 м. За відсутності чіткого 
датуючого матеріалу та зважаючи на харак-
тер залягання, поховання, ймовірно, пізнє 
хІх—хх ст.

Поховання 3. Виявлене у кв. Б/1. Прямокут-
на яма 2,3 × 0,7 м, заглиблена на 0,3 м. Кістяк 
випростаний на спині, орієнтований на пів-
нічний захід. Заповнення — сірий гумусова-
ний супісок, без виразних матеріалів.

Поховання 4. Виявлене у кв. Г/1—2. Підпря-
мокутна яма 2,0 × 0,8 м, біля ніг шириною 
0,6 м, заглиблена в материк на 0,15 м. Біля 
шиї виявлено ґудзики-гирьки, орієнтовно 
хІV—хVІ ст. Кістяк випростаний на спині, 
орієнтований на північний захід. Заповнен-
ня — сірий гумусований супісок.

Поховання 5. Виявлене у кв. Г/1. розміще-
не на південь від попереднього, поховання 4 
його частково перекривало. Прямокутна яма 
2,0 × 0,8 м, заглиблена в материк на 0,25 м. 
Кістяк випростаний на спині, орієнтований 
на північний захід, погано збережений, таз, 
ребра та хребет майже повністю розкладені. 
руки лежали на животі за християнським 
звичаєм. Заповнення — сірий гумусований 
супісок.

Стратиграфічна ситуація простежена 
вздовж північної та східної стінки розкопу 
дозволяє припустити значні руйнування та 
нашарування хх ст. на рівні 0,7—0,9 м від 
денної поверхні.

М. Вашета, С. Панишко, А. Петраускас 

РОЗКОПКИ НА ПІВНІЧНОМУ ГОРОДИЩІ  
ЛІТОПИСНОГО ВОЗВЯГЛЯ 
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У польовому сезоні 2018 р. проведено роз-
копки курганоподібного насипу, розташо-
ваного поблизу с. Буки. Насип знаходиться 
на земельній ділянці, яка відводиться для 
видобутку корисних копалин на території 
хорошівського р-ну між сс. Забране, Доб-
ринь, Гута Добринь та Буки. топографічно 
ділянка розташована на вододілі рр. рихта 
да Добринка — лівих допливів р. тростяни-
ця — правої притоки р. Ірша — лівої при-
токи р. тетерів — правої притоки Дніпра. 
територія переважно рівна, з незначними 
підвищеннями у вигляді дюн. Значна час-
тина заболочена через високий рівень ґрун-
тових вод. Переважна більшість зайнята лі-
совими насадженнями та чагарниками. є 
вільні від насаджень ділянки із слідами розо-
рювання в минулому, які на сьогодні вико-
ристовуються під випас домашньої худоби.

Під час розвідок 2017 р. було виявлено де-
кілька пам’яток, які мають виразні візуальні 
ознаки у вигляді курганних насипів та де-
кілька поселень відкритого типу.

Під час робіт 2018 р. насип повністю до-
сліджено. На двох перпендикулярних стра-
тиграфічних бровках, які орієнтовані за 
сторонами світу, було відзначено стратигра-
фію, що подібна до типових курганних на-
сипів, які виконують функцію поховальних 
споруд характерних для даного регіону — 
послідовні шари ґрунту, що перекривають 
один одного і мають ознаки пошарової за-
сипки. особливістю даного насипу є чітко 
визначений під час зачистки бровки шар 
білого дрібного піску потужністю до 0,7 м, 
який займав центральну частину насипу. В 
перетинах чітко фіксується оточення його з 
усіх боків, а також часткове перекриття звер-
ху шарами строкатих нашарувань супісків 
із домішками суглинків та шарами щільних 
суглинків. У південній частині насипу, нав-
коло нього та частково перекриваючи його, 
було зафіксовано значну кількість каміння 
без слідів обробки і декілька шматків пізньо-
середньовічної (не новітнього та сучасного 
періодів) цегли. Декілька каменів та шматків 
цегли щільно підігнані один до одного заля-
гали у вигляді щільної горизонтальної ви-

мостки. Зазначимо, що все каміння обкатане 
(валуни та крупна галька) і не має зв’язку із 
камінням, яке видобувається в кар’єрах роз-
ташованих поруч і має різкі рвані краї. Між 
ними простежено глиняний суглинок, який 
було використано як цементуючий розчин. 
Поверхня каменів та глиняного розчину 
мала сліди взаємодії з вогнем. Не виключе-
но, що кам’яна вимостка мала більш регу-
лярний характер і вкривала значно більшу 
частину площі насипу. Нерівний характер 
поверхні насипу спрямованої до ґрунтової 
дороги може свідчити про навмисне виби-
рання каменю місцевими мешканцями для 
господарських потреб, чи руйнацією насипу 
внаслідок наїзду важким транспортом.

таким чином, в результаті проведених ар-
хеологічних досліджень встановлено складну 
внутрішню конструкцію курганного наси-
пу. Вона має виразні відмінності від курган-
них насипів регіону, які використовувались 
в якості поховальних споруд. Враховуючи 
простежену стратиграфію заповнення тіла 
насипу, можна зробити припущення, що він 
являв собою підокруглий в плані невеликий 
майданчик. Зовнішня в плані частина наси-
пу по периметру була зроблена із щільних 
суглинків із домішками каміння, а центр за-
повнений піском. Поверхня горизонтально 
вирівняна і ущільнена із використанням ви-
мостки, виготовленої із обкатаного каміння 
та включень поодиноких шматків цегли на 
глиняному розчині. На поверхні майданчи-
ка, враховуючи ознаки на камінні, розводив-
ся вогонь. Більш точно встановити конструк-
цію об’єкта не має можливості через значні 
пошкодження тіла насипу внаслідок антро-
погенної діяльності.

За своїми показниками об’єкт може бути 
віднесений до промислових споруд, які ви-
користовувались в лісотехнічних промислах 
житомирського полісся в пізньосередньовіч-
ний час. Можливо, об’єкт являє собою рештки 
так званої поташні, яка передбачала зведення 
невеликого підвищення для облаштування 
виварювання деревного попелу та виготов-
лення із нього поташу. У цьому регіоні об’єкт 
подібно типу зафіксовано вперше.

А. Петраускас, А. Петраускене, М. Хададова 

РОЗКОПКИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІСОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ  
В ХОРОШІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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У 2018 р. виповнилося 140 років від почат-
ку перших розкопок городища в м. Малин. 
Вони були розпочаті в 1878 р. видатним ук-
раїнським археологом В. Антоновичем. ро-
боти на городищі проводили також П. тре-
тьяков, М. Кучера та Б. Звіздецький. Із 2015 р. 
регулярні планові дослідження проводяться 
житомирською експедицією ІА НАНУ за 
участі студентів житомирського держуні-
версітету ім. І. Франка та Малинського тех-
нічного ліцею.

За більш ніж віковий період накопичено 
значну кількість археологічних знахідок, 
виявлено, досліджено і частково, проведе-
но реконструкцію археологічних об’єктів, 
які репрезентують оборонні, житлові, побу-
тові, господарські та ремісничі споруди ар-
хеологічної пам’ятки. Встановлено основні 
періоди функціонування городища та фор-
мування на його основі середньовічного міс-
та. Виявлені артефакти: побутові предмети, 
ремісничі інструменти, зброя, які репрезен-
тують різні аспекти матеріальної культури 
стародавнього населення Малина передані 
до фондів Малинського краєзнавчого музею 
і включенні до його експозиції.

На місці стародавнього городища прово-
дяться підготовчі роботи по розбудові му-
зею-скансену Стародавній Малин.

У польовому сезоні 2018 р. проводились 
розкопки найбільш ранніх оборонних спо-
руд, з яких починалося формування ста-
родавнього тисячолітнього міста. У роботі 
експедиції, окрім студентів Малинського 
технічного ліцею під керівництвом С. Кова-
ленко, брали участь вихованці гуртка «Істо-
рико-археологічного краєзнавства» центру 
позашкільної освіти м. Коростень під керів-
ництвом А. Іваненко.

Знахідки, які отримані під час зачистки 
частини рову, що виходив до схилу котлова-
ну господарського приміщення хІх ст., були 

представлені фрагментами ліпних посудин 
празько-корчацької культури. З метою отри-
мання більшої кількості датуючих знахідок 
та уточнення культурно-хронологічної на-
лежності оборонної споруди було проведено 
перетин рову траншеєю шириною 2 м. У ре-
зультаті у верхній частині заповнення рову, 
яке утворилося після припинення його фун-
кціонування, досліджено частину житлової 
споруди та побутової печі з двома етапами пе-
ребудови, датованої хІІІ—хIV ст. Під час до-
слідження поду печі виявлено вмазані в нього 
фрагменти глиняного сопла від сиродутного 
горна, шматки металургійного шлаку, круп-
ний точильний камінь та шматки плінфи.

У стратиграфічному прошарку, який ут-
ворився безпосередньо над шаром засипки 
рову, а також в нижньому шарі заповнення, 
який сформувався на момент засипання рову 
і припинення його експлуатації, були зафік-
совані фрагменти ранньогончарних посу-
дин. За своїми показниками техніки виготов-
лення, гончарної маси, способу механічної 
обробки зовнішньої та внутрішньої повер-
хонь, способом нанесення орнаменту та еле-
ментами і композицією його вони можуть 
бути датовані в межах Іх—х ст. Враховуючи 
наявність подібних керамічних посудин в 
археологічних комплексах городищ з тери-
торії Древлянської землі, які мають виразні 
ознаки раптової загибелі внаслідок військо-
вої навали, можна припустити, що найбільш 
ранні оборонні укріплення малинського го-
родища зносяться під час каральних походів 
київських дружин в середині х ст. Для виз-
начення часу формування найбільш ранніх 
оборонних укріплень городища необхідні 
додаткові археологічні розкопки на площі, 
де розміщувався оборонний вал, з метою ви-
явлення решток перекритих ним археоло-
гічних комплексів та встановлення їх хроно-
логічних особливостей.

А. Петраускас, В. Тимошенко, М. Хададова 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ГОРОДИЩІ В м. МАЛИН 
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У звітному польовому сезоні проведено 
розкопки на території посаду городища 1. 
Площа розкопу становить 100 м2 (10 × 10 м). 
орієнтований з урахуванням особливостей 
місцевості кутами за сторонами світу. Повер-
хня розкопу має незначний ухил в північно-
західному напрямку в бік р. ольшаниця.

Після розбирання культурного шару в 
межах розкопу встановлено, що поверхня 
материка значно знижуються в напрямку 
до річки. Не виключено, що майже гори-
зонтальний стан сучасної денної поверхні 
в межах розкопу був сформований під час 
господарської діяльності на даній території 
в новітній та сучасний період. Потужність 
культурного шару в межах розкопу неод-
норідна. Найбільша глибина близько 0,75 м 
в північно-західному куті розкопу. Нижні 
шари культурного шару та материкова по-
верхня на даній ділянці розкопу насичені 
ґрунтовими водами, що значно ускладнює 
процес проведення розкопок. Культурний 
шар представлений майже чорним сильно 
гумусованим супіском із значною кількістю 
деревних вугликів. Материк представлено 
сірим супіском.

Найменша потужність культурних наша-
рувань відзначена в південно-західному куті 
розкопу. Вона становила близько 0,2 м. Ма-
терикова поверхня представлена виходами 
сильно та слабо вивітреної гранітної скель-
ної породи, в якій на передматериковому 
шарі відзначено значну кількість крем’яних 
жовен та скам’янілостей.

Археологічні знахідки, які виявлені під 
час розбирання культурних нашарувань, 
розподілялись рівномірно в межах розкопу і 
не мали виражених концентрацій в стратиг-
рафічному та планіграфічному відношенні. 
Вони представлені переважно знахідками 
ранньогончарних посудин з товстими стін-
ками, слідами обточування зовнішньої по-
верхні на гончарному колі. На внутрішній 
поверхні кераміки виразні відбитки пальців, 
які утворились під час формування глиня-
них стрічок вручну. Деякі фрагменти мають 
сліди з’єднання глиняних смуг між собою. 

Зовнішня поверхня посудин найчастіше ор-
наментована прямими врізними горизон-
тальними лініями. Іноді орнамент представ-
лено поєднанням прямих горизонтальних 
ліній та горизонтальних врізних хвилястих 
ліній. Серед лінійного орнаменту переважає 
використання широких врізних ліній, що ха-
рактерно для орнаментації ранньогончарно-
го посуду Іх — середини х ст. Знахідки кера-
мічних посудин із ознаками більш пізнього 
періоду в межах розкопу не зафіксовані.

Індивідуальні знахідки представлені 
предметами озброєння (залізна двошипна 
стріла), побутовими предметами (фрагмент 
кам’яного жорна, виготовленого з пірофілі-
тового сланцю), прикрасами (фаянсова (?) 
намистина рубчастої форми). основний пе-
ріод побутування знахідок індивідуального 
характеру також не відноситься до періоду 
пізніше х ст.

окремо слід зазначити, що на даній ділян-
ці вперше за всі роки досліджень з 2001 р. за-
фіксовано слабку насиченість культурного 
шару індивідуальними знахідками. Вона в 
багато разів (у перерахуванні на середню на-
сиченість 1 м2 індивідуальними знахідками) 
менша, ніж на інших ділянках посаду, обо-
ронних споруд та дитинця городища № 1.

Враховуючи сильну гумусованість куль-
турного шару, значну кількість деревних 
вугликів та сажі, масових археологічних 
знахідок у вигляді фрагментів керамічних 
посудин (у поєднанні із використанням ре-
тельного розбирання нашарувань та їх на-
ступного пересіювання через тонкі сита) 
можна припустити, що на даній території 
посаду були відсутні житлові споруди, в 
яких проживала заможна частина населення 
стародавнього Іскоростеня. Не виключено 
також, що дана територія використовувалась 
у якості допоміжних господарських потреб 
на певному віддаленні від центральної час-
тини жилих садиб посаду, для яких харак-
терні більш високі показники насиченості 
культурного шару, зафіксовані в попередні 
роки досліджень археологічного комплексу 
літописного Іскоростеня.

А. Петраускас, М. Хададова 

РОЗКОПКИ НА ГОРОДИЩІ В м. КОРОСТЕНЬ 
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Укріплене поселення в урочище Бабина 
Гора відноситься до мисового типу городищ. 
Починаючи з 2009 р. на ній щорічно на запро-
шення і за фінансування громади м. олевськ 
проводить археологічні обстеження експеди-
ція Інституту археології НАН України.

У результаті проведених розкопок виявле-
но багаточисельні та різноманітні артефакти, 
представлені побутовими предметами, при-
красами, зброєю та іншими знахідками, які 
зберігаються в фондах місцевого краєзнавчо-
го музею. Під час розкопок досліджені залиш-
ки житлових та побутових споруд, дерев’яні 
конструкції оборонної стіни укріплення, 
які загинули внаслідок пожежі на городищі 
під час військового штурму в середині х ст. 
особливий інтерес становить древлянський 
колодязь, загибель якого також датується се-
рединою х ст.

розкопки стародавньої гідротехнічної спо-
руди було розпочато в 2013 р. За цей час про-
ведено археологічні дослідження заповнення 
котловану верхньої частини колодязя, який 
утворився після руйнування верхньої части-
ни дерев’яних конструкцій та внутрішнього 
заповнення в його нижній частині — в межах 
дерев’яних конструкцій, що збереглись. В 
польовому сезоні 2018 р. повністю дослідже-
но нижню частину внутрішнього заповнен-
ня зрубу стародавнього колодязя. Внутрішнє 
заповнення досліджено на глибину близько 
11 м від сучасної денної поверхні.

У результаті проведених робіт встановле-
но складну багаточастинну конструкцію ста-
родавнього колодязя, яка складалася із п’яти 
окремих зрубів та додаткових пристосувань 
для забезпечення якісного та безперебійного 
постачання води.

З метою створення безпеки підземних до-
сліджень (загроза обвалення верхніх шарів 
земляного котловану при загальній гли-
бині 11 м має досить високий рівень) було 
проведено натурне відтворення найбільш 
верхнього зрубу колодязя до рівня сучасної 
денної поверхні із максимальним дотриман-
ням до техніки, технології виконання та ма-
теріалів для виготовлення.

У результаті проведених робіт встанов-
лено, що знахідки, які виявлені в нижній 
частині колодязя і безпосередньо на його 
дні датовані Іх—х ст. і можуть слугувати 
датою припинення існування стародавньої 
гідротехнічної споруди. Важливим резуль-
татом також можна вважати спостереження 
за доцільністю багаточастинної конструкції, 
зроблене в процесі дослідження стародав-
нього колодязя та під час його часткового 
відтворення. У вітчизняній та закордонній 
літературі немає однозначного пояснення 
використання декількох рівновеликих зрубів 
у середньовічних колодязях Східної європи. 
Найпоширенішими є припущення, щодо 
необхідності забезпечення фільтрації води 
та особливостями специфічного прийому 
проходження піщаних нашарувань насиче-
них водою (пливунів) під час спорудження 
колодязя. В результаті проведених розкопок 
та робіт по експериментальному відтворен-
ню древлянського колодязя в м. олевськ під-
готовлена та достатньо обґрунтована нова 
робоча гіпотеза, згідно якої багаточастин-
ність середньовічних колодязів пояснюється 
їх необхідністю для забезпечення технічної 
можливості та безпеки проходження вер-
хніх нашарувань ґрунту, безпечного ви-
конання земляних робіт в нижній частині  
колодязя.

Серед об’єктів більш пізнього часу до-
сліджених в 2018 р. слід назвати глинобитну 
піч оздоблену керамічними кахлями XVII—
XVIII ст. Піч опалювала крупну наземну 
житлову споруду пізньосередньовічної са-
диби, з якою пов’язані виявлені знахідки 
скляних віконниць, керамічних, бронзових 
та скляних посудин, елементів одягу та бага-
точисельних керамічних люльок для палін-
ня тютюну, що були виявлені в культурному 
шарі городища під час археологічних розко-
пок 2010—2017 рр. До знахідок цього періо-
ду відноситься виявлена свинцева печатка 
короля Пруссії, датована XVIII ст. Вона за-
свідчує листування чи обмін грамотами між 
господарем садиби та королем європейської 
держави.

А. Петраускас, М. Хададова 

РОЗКОПКИ НА ГОРОДИЩІ В УРОЧИЩІ БАБИНА ГОРА  
В м. ОЛЕВСЬК 
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експедиція Ужгородського національно-
го університету провела дослідження двох 
зруйнованих церков в м. Ужгород. Метою 
цих робіт було уточнення хронології і вста-
новлення стратиграфії пам’яток, а також ви-
явлення архітектурних складових та етапів 
їх будівництва.

Першим досліджуваним пунктом стали 
руїни середньовічної церкви, які знаходяться 
на території Ужгородського замку (рис. 1: 1). 
розташовані вони у південній частині замко-
вого двору. Вважають, що храм був споруд-
жений у хІІІ ст. та функціонував до 1728 р., 
коли через пожежу він зазнав великих руй-
нувань і після цього не відбудовувався.

Вперше руїни замкової церкви досліджу-
вались у 1978 р. тоді, під час проведення ве-
ликих реставраційних робіт, що відбувались 
на території Ужгородському замку, було 
виявлено п’ятигранну апсиду з контрфор-
сами. ці розкопки проводила Закарпатська 
археологічна експедиція під керівництвом 
С. Пеняка. розчистка фундаментів церкви 
й наукові роботи на її площі проводились 
з перервами і у наступні роки, до 1987 р. За 
цей період від завалів, і виключно до рівня 
підлоги, було розчищено апсиду, сакристію, 
менше половини площі прямокутного нефу, 
та частково поховальну споруду — крипту.

Після зазначених робіт стало зрозуміло, 
що церкву будували у декілька етапів. од-
нак, без подальших археологічних дослід-
жень точно визначити час спорудження 
окремих приміщень неможливо, як і історії 
будівництва всієї церкви.

З огляду на поставлені перед експедицією 
завдання у 2018 р. розкоп був закладений в 
апсиді (рис. 1: 1). Зазначимо, що у східній 
її частині зберіглась підлога XVII ст., що 
викладена з цегли та залишки вівтаря, який 
вимуруваний з каменю. цю невелику ділян-
ку апсиди було вирішено не руйнувати і 
дослідницькі роботи проводити на решті її 
площі.

Верхній шар розкопу (до 0,6 м від рівня 
підлоги церкви) складався виключно із за-
валу каміння, цегли, будівельного розчину, 

штукатурки та уламків нервюр від готич-
ного склепіння. Знахідки, що тут містились, 
представлені фрагментами від посудин та 
кахлів, уламками від скляних виробів та за-
лізними кованими цвяхами. Весь зібраний 
матеріал вкладається в XVI—XVIII ст. Зокре-
ма, тут було виявлено і дві монети XVI ст. та 
церковний медальйон XVIII ст. (рис. 2: 1).

З глибини 0,4—0,6 м від рівня підлоги 
вже фіксувались верхівки стін трьох крипт, 
які різняться розмірами та технікою муру-
вання. Їх звели неодночасно — від XV до 
XVII ст. Склепіння, що були вимурувані з 
цегли, зруйновані, ймовірно, ще у 1762 р., 
коли відбулись роботи по відкриттю крипт. 
Передбачалось, що виявлені там цінності бу-
дуть використані для побудови нової міської 
парафіяльної римо-католицької церкви в 
Ужгороді. тоді ж були знищені і наявні тут 
поховання. Відтак, площа всіх крипт була 
заповнена будівельним сміттям, що місти-
ло і хаотично розкидані людські кістки. На 
самому дні були зібрані заклепки від трун 
й ґудзики. також знайдено три невеликі, 
цілі посудини XVIII ст., що, можливо, були 
тут залишені під час пограбування. В одній 
із крипт, що датована XV ст., нижче рівня її 
підлоги, були виявлені рештки двох похо-
вань.

За межами крипт містився шар коричне-
вого ґрунту. В ньому залягали поховання 
XV—XVI ст., які вже фіксувались з глибини 
0,6 м від рівня підлоги церкви. окремі з них 
зазнали пошкодження під час пізніших захо-
ронень або були перерізані стінами крипти 
XVII ст.

Загалом, слід відмітити, що матеріал який 
тут був виявлений відноситься до двох куль-
турно-хронологічних горизонтів. Перший 
пов’язаний з часом функціонування церкви 
і датується в межах XV—XVI ст. Він представ-
лений фрагментами посуду, деталями одягу, 
прикрасами та монетами (рис. 2: 2—7). Дру-
гий горизонт, який відноситься до одного із 
етапів заселення Замкової гори, засвідчений 
присутністю уламків ліпного посуду галь-
штатської доби.

В. Мойжес 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗРУЙНОВАНИХ ЦЕРКОВ 
УЖГОРОДА 
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роботи з дослідження руїн замкової церк-
ви планується продовжити у наступному по-
льовому сезоні. Зокрема, закінчити розчист-
ку від завалів площі нефу та розпочати тут 
археологічні дослідження. Саме ця частина 
храму, яка наразі виступає як найраніша 
складова, є найперспективнішою для визна-
чення часу його зведення.

Другим пунктом досліджень експедиції 
стала зруйнована римо-католицька церква 
Святої трійці. розташована вона у східній 
частині Ужгорода, в мікрорайоні радван-
ка, на північному краю невеликого пагорбу 
(106 м над рівнем моря) поряд з кладовищем. 
У радянський час храм припинив функціо-

нування і вже у 1970—80-х рр. був суттєво 
поруйнованим.

церква невеликого розміру. Її загальна 
зовнішня довжина становить 12,5 м, а мак-
симальна ширина 8,0 м. Внутрішня пло-
ща — близько 60 м2. Стіни, товщина яких 
близько 1 м, зведені з каменю (рис. 1: 2). од-
нак, у результаті чисельних ремонтних робіт 
на деяких ділянках кладки присутня цегла. 
Зокрема, цеглою замуровані два дверні от-
вори, що розташовувались біля західного та 
південного кута нефу.

Апсида округлої форми. Вона відокремле-
на від нефу аркою, яка вимурувана з тесаних 
кам’яних блоків. Під усією площею нефу зна-

Рис. 1. Плани церков та дослідженої площі: 1 — Ужгород-Замкова церква; 2 — Ужгород-радванка (церква 
Св. трійці) 
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ходиться крипта, вхід до якої біля західного 
кута, а поховання в ній вже відсутні. Вхід до 
церкви розташований із заходу.

Виходячи з поставлених завдань і специфі-
ки розташування пам’ятки, роботи проводи-
лись у таких напрямках.

Рис. 2. Індивідуальні знахідки: 1—7 — Ужгород-Замкова церква; 8—14 — Ужгород-радванка (церква  
Св. трійці)
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Першочергово, під час складання плану, 
оглянуто прилеглу до церкви площу. Зок-
рема, була виявлена кам’яна стіна з контр-
форсами, яка розташована на відстані 8 м 
паралельно західній стіні церкви, а при 
обстеженні крипти зібрано підйомний ма-
теріал, що складався із залізних кованих 
цвяхів та мідних заклепок від трун, які колись 
тут знаходились. Наразі міститься побутове 
та будівельне сміття. Відтак, було вирішено 
дослідити два невеликі шурфи загальною 
площею 14,5 м2 .

Перший був закладений перпендикуляр-
но від входу до церкви (1,5 × 6 м) (рис. 1: 
2). тут під верхнім шаром, що являв собою 
будівельний розчин з штукатуркою, вияв-
лені сходи. Загалом, потужність культурного 
шару сягала глибини 2,1—2,8 м і складався 
він з декількох пластів, що були представ-
лені як однорідною глиною, ґрунтом з буді-
вельним сміттям, так і виключно відходами 
від будівельних робіт.

Матеріал, зібраний у цьому шурфі, харак-
терний для XVII ст. і представлений улам-
ками посуду, кахель, черепиці та залізни-
ми кованими цвяхами. окремо відмітимо 
наявність двох дрібних фрагментів ліпної 
кераміки, які за своїми ознаками можуть 
бути визначені як неолітичні, до цього часу 
відносимо і один крем’яний відщеп. Даний 
матеріал виявлений в одному із шарів з од-
норідною світло-коричневою глиною, яка, 
вочевидь, була тут насипана з метою вирів-
нювання площадки перед входом до церкви, 
зрештою, як і всі інші пласти.

Другий шурф був закладений у правій 
половині апсиди (південна). його площа 
становила 5,5 м2 (рис. 2: 2). Верхній шар 
складався виключно з будівельного сміття 

(каміння, штукатурка, бита цегла та буді-
вельний розчин), що утворився у результаті 
руйнації церкви з часу припинення її функ-
ціонування. його потужність сягала від 0,45 
до 0,8 м. Під цим шаром містилась потріска-
на цементна стяжка — підлога першої поло-
вини хх ст., під якою знаходилась невелика 
підсипка з річкового гравію.

Нижче залягала коричнева глина з дрібни-
ми домішками будівельного сміття, де було 
зібрано фрагменти кераміки, а також бито-
го скла — уламки вікон та пляшок XVII ст. 
також, одразу під цементною стяжкою були 
виявлені залишки від мурованого вівтаря, 
що розташовуються чітко у центральній час-
тині апсиди, впритул до її стіни.

На глибині 0,3 м від рівня підлоги XX ст., 
зафіксовано рівень підлоги першої полови-
ни XVII ст. Зокрема, біля вівтаря були ви-
явлені уламки від квадратної цегли (21,5 × 
21,5 × 5 см), якою була вимощена ця підлога. 
цей рівень також відповідає основі арки, що, 
у свою чергу, зведена на стіні крипти.

Нижній шар (до 1,1 м від рівня підлоги 
хх ст.) представлений коричневою глиною, 
що містила залізні ковані цвяхи та скобу 
(рис. 2: 10—14), а також чисельні уламки ке-
раміки, які є типовими для пам’яток краю 
XVII ст. Після їх камерального опрацювання 
вдалось реставрувати горщик та миску з руч-
кою (рис. 2: 8, 9). Нижче залягала стерильна 
глина коричневого кольору, що виступає ма-
териком.

отже, наразі матеріал, що належить до 
часу зведення римо-католицької церкви в 
мікрорайоні радванка може датуватися пер-
шою половиною XVII ст. однак, задля уточ-
нення отриманих матеріалів є доцільність 
провести додаткові дослідження.
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експедиція Запорізького національного 
університету в 2018 р. провела тридцять пер-
ший польовий сезон на Мамай-Горі поблизу 
с. В. Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського р-
ну Запорізької обл.

У цьому році роботи велися на західній та 
східній ділянках могильника. Важка техніка 
(бульдозери) значно сприяла проведенню до-
сліджень. Виявлено 50 поховань та дві ями.

Десять поховань належать скіфам. Похо-
вання переважно здійснені в катакомбах І ти-
пу, більшість пограбована у давнину. У похо-
ванні 2 к. 360 знаходився кістяк молодої жінки 
(18—25 рр.), поруч виявлені вістря стріл, ніж 
на кістках тварини, бронзовий диск дзеркала, 
свинцеві пряслиця, лекіф. У рові цього курга-
ну біля перемичок знаходилися кам’яні бри-
ли, амфора, бронзові кільця від кінської вузди, 
кістки тварин. В інших комплексах цього часу 
знайдені прикраси, намисто, вістря стріл, ліп-
на кераміка. Загальна кількість виявлених на 
Мамай-Горі скіфських поховань сягає 381.

У сарматському похованні знайдено гор-
щик та дзеркало.

Дві могили доби середньовіччя супро-
воджувалися уламком дзеркала та бочкою 
з берести, намистом, срібними сережками, 
кинджалом. Поруч однієї з могил цього часу 
знайдені уламки амфори.

Кількісно переважають ногайські комп-
лекси, виявлені на західній ділянці. Похо-
вання здійснені у ямах овальної форми або 
ж у підбійних могилах. Кістяки лежали вип-
ростано на спині з різноманітним положен-
ням рук. Домінує західна орієнтація, інколи 
з відхиленням на південь. Інвентар характе-
ризують залізна сережка, сердолікові намис-
тинки. одне було засипане золою, в іншому, 
у заповненні, знаходився людський череп.

Виявлено також дві ями (№ 26, 27) скіфсь-
кої доби.

У районі могильника Мамай-Сурка знайдені 
монети (4), уламки дзеркал доби середньовіччя, 
бронзове шило, вістря стріли скіфського часу.

С. Андрух, Г. Тощев., А. Тощев 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАМАЙ-ГОРИ 

експедиція Національного історико-архе-
ологічного заповідника «Кам’яна Могила» 
проводила археологічні розвідки неподалік 
смт Мирне Мелітопольського р-ну Запорізь-
кої обл. основними завданнями експедиції 
було виявлення нових археологічних об’єктів 
(пам’яток) на території заповідника, а також 
встановлення умов залягання їх культурних 
нашарувань.

Під час розвідок було обстежено дві ділянки, 
що прилеглі до урочища Червоне озеро, яке є 
частиною сухого річища старика р. Секіз.

одна з досліджених розвідками ділянок 
розташована на правому березі Червоного 
озера, на високій надзаплавній терасі так зва-

ної Червоної Гори (ур. Червона Гора) — мису 
правого корінного берега р. Молочна і глибо-
ко врізається в її заплаву. Метою обстеження 
було встановлення походження виявлених тут 
раніше матеріалів доби пізньої бронзи. Під 
час поверхневого обстеження денної поверхні 
ділянки, а також виконання зачистки стінки 
дренажного рову та закладання розвідуваль-
ного шурфу в ньому нам так і не вдалося вия-
вити залишків культурного шару, з яким мог-
ли б бути пов’язані вище згадані знахідки.

Друга досліджена розвідками ділянка роз-
ташована на лівому березі Червоного озе-
ра, навпроти унікального багатошарового 
поселення Кам’яна Могила І. Дана ділянка 

В. Джос 

РОЗВІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-
АРХЕОЛОГІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «КАМ’ЯНА МОГИЛА» 
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являє собою підвищення в рельєфі заплави, 
яке є останцем надзаплавної тераси правого 
корінного берега р. Молочна, відрізаним від 
її основної частини сухим річищем старика.

У прибережній частині тераси з метою вста-
новлення її стратиграфії, а також вирішення 
питання наявності на даній ділянці культур-
них нашарувань, було закладено п’ять розві-
дувальних шурфів загальною площею 10 м2 .

У результаті проведених робіт було вста-
новлено, що стратиграфія геологічних на-
шарувань в різних частинах прибережної 
ділянки тераси є майже однаковою, а саме: 
дерновий шар потужністю 0,2 м; темно-сі-
рий гумусований пісок — від 0,5 до 0,9 м; 
сірий суглинок — від 0,25 до 0,4 м; темний 
гумусований суглинок — до 0,25 м; темний 
гумусований суглинок з кальцитовими стяж-
ками потужністю від 0,18 до 0,5 м; коричне-
вий суглинок зі слідами кореневої системи 
рослин — простежена потужність до 0,85 м.

У верхній частині шару темно-сірого гуму-
сованого піску виявлено знахідки у вигляді 
окремих кісток тварин та невеликої кількості 
фрагментів червоноглиняної кружальної кера-
міки, які можна датувати часами сарматського 
періоду. У нижній частині цього ж ґрунтового 

шару простежено малопотужний культурний 
горизонт раньоскіфського періоду. Даний го-
ризонт характеризується заляганням в ньому 
поодиноких знахідок у вигляді окремих кісток 
тварин, а також невеликої кількості фрагментів 
ліпної та світлоглиняної кружальної кераміки.

Крім того, в одному з шурфів, який було 
закладено на ділянці схилу берега Червоного 
озера, в нижній частині темно-сірого гумусова-
ного піску, було виявлено декілька фрагментів 
стінок ліпних посудин доби пізньої бронзи.

Нижче, по всій товщі сірого суглинку та у 
верхній частині темного гумусованого суг-
линку, залягає насичений знахідками куль-
турний шар доби енеоліту. Знахідки з цього 
культурного шару представленні значною 
кількістю кісток тварин, невеликою кількістю 
фрагментів ліпної кераміки, а також окреми-
ми крем’яними та кам’яними виробами.

таким чином, в результаті проведених 
робіт на території заповідника було виявле-
но новий, до сьогодні невідомий дослідни-
кам, археологічний об’єкт, який доповнює 
археологічну мапу мікрорегіону та розши-
рює наші уявлення про історичні процеси, 
що відбувалися навколо святилища піскови-
кового пагорба Кам’яної Могили.

експедиція Бердянського державного педа-
гогічного університету провела розкопки кур-
ганних могильників під охоронними номера-
ми 2007 і 2417 у Пологівському р-ні Запорізької 
обл. Кожен з них складався з двох курганів.

Курганний могильник 2007 знаходився 
за 2,7 км на південь від південно-західної 
околиці міста Пологи. обидва кургани ін-
тенсивно розорювалися. Під курганами до-
сліджено сім поховань: шість за обрядом ін-
гумації (к. 1) і одне кремації (к. 2).

Під насипом кургану 1 досліджено одне по-
ховання ямної культури (п. 2), три катакомб-
ної КІС (п. 4—6), одне бабинської культури 
(п. 3), ще одне епохи пізньої бронзи (п. 1).

основним було поховання ямної культу-
ри, здійснене у ямі великих розмірів. Впус-
кними виступали катакомбні комплекси 
пізнього етапу. У похованні 6 праворуч від 
черепа лежала шліфована кам’яна сокира-
молот. Небіжчиків (п. 5, 6) перед похованням 

розчленували, а потім поклали в катакомби 
не в анатомічному порядку та рясно посипа-
ли вохрою.

Поховання 3 в кургані № 1 було здійснене 
у цисті. Небіжчика поклали на спині голо-
вою на захід на підстилці з трави та поси-
пали крейдою. Супровідний інвентар — дві 
пряжки з кістки у формі кілець.

Під насипом кургану 2 знаходилося одне 
поховання зрубної КІС — кремація. У цент-
рі ями виявлено овальної форми скупчення 
обгорілих фрагментів кісток. Кістки черепа 
лежали у північно-східній частині. Швидше 
за все, тілоспалення відбулося на стороні, а 
в яму поклали залишки. У північному кутку 
ями стояла ліпна гостроребра, присадкува-
та, орнаментована чаша.

Курганний могильник під охоронним но-
мером 2417 знаходився за 1,7 км на північ від 
північної околиці села Пологи. Курган 2 був 
вщент розораний.

В. Папанова, Г. Тощев, Ф. Каїра 

РОЗКОПКИ КУРГАНІВ ДОБИ БРОНЗИ  
В ПОЛОГІВСЬКОМУ РАЙОНІ 



Запорізька область

44

Під курганом 1 досліджено два похован-
ня — ямної КІС (п. 2) та катакомбної КІС (п. 1). 
Поховальна овальна камера катакомби (п. 1) не 
відповідала за розмірами зросту похованого, 
череп потиличною частиною впирався у пів-
нічну стінку, а стопи ніг вертикально стояли 
у південній стінці ями. Небіжчика поклали на 
підстилку білястого кольору із трьох смуг. На 
рівні ліктя лівої руки, перпендикулярно кістя-
ку, вохрою зробили два відбитки стоп ніг, які 
частково наповзали на південну стінку де, віро-
гідно, знаходився вхідний колодязь (pисунок: 
1). там же лежала і «копалка» з лопатки Врх.

Поховання 2 — ямної КІС (pисунок: 2). яму 
прямокутної форми перекрили поперек 12 
дерев’яними плахами (1,4 × 0,15—0,2 × 0,03 м) 
та трьома повздовжніми. Частина другої і тре-
тьої повздовжніх плах були обпалені. Імовір-
но, коротші плахи положили поверх довгих.

Небіжчик лежав на спині головою на захід 
з невеликим відхиленням на північ, майже 
впритул до південно-західної стінки. Кістки 
дуже поганої збереженості, поверх яких ле-
жали уламки плах перекриття. Череп злегка 
забарвлений вохрою. На дні під черепом та 
вздовж західної і північної стінок, а також у 
південно-східному куту зафіксована підсип-
ка з подрібненої каолінової глини.

Зліва від кістяка, на рівні руки, на дні лежав 
бронзовий ніж. У районі тазових кісток по-

хило до південно-західної стінки знаходився 
складний посох з дерева з напівкруглої руч-
кою. Верхню частину шафту / стрижня посо-
ху помістили в рурку, зроблену з прямокутної 
пластини з орнаментом. Нижче його обвили 
бронзовою стрічкою теж з орнаментом. рурку 
та стрічку прибили малесенькими бронзови-
ми цвяхами. Під посохом зафіксовані залишки 
дерев’яних плах перекриття, що дає підставу 
вважати, що спочатку він лежав поверх них. 
Під східної стінкою могили лежали два неве-
личких шматочка вохри фіолетового кольору.

Під курганом 2 досліджено сім поховань: 
бабинське (п. 6), два зрубної КІС (п. 1, 2), одне 
доби пізньої бронзи (п. 3), два доби серед-
ньовіччя (п. 4, 7) і одне невизначене (п. 5).

Курган 2 насипали над похованням 6 ба-
бинської культури, яке було зруйновано. В 
ньому знайдена половина кістяної пряжки 
овальної форми.

Поховання 1— здійснене у цисті. Кістяк до-
рослої людини, лежав на правому боці, головою 
на схід. Поруч з черепом стояв фрагментова-
ний ліпний горщик. Уламки ліпного горщика 
знайдені і у другому зрубному похованні.

отже, у чотирьох курганах доби бронзи роз-
копано 15 поховань: два ямної культури, чоти-
ри катакомбної КІС, два бабинської культури, 
три зрубної КІС, по два доби пізньої бронзи та 
доби середньовіччя, одне невизначене.

Поховання в кургані 1 поблизу с. Пологи: 1 — катакомбної КІС; 2 — ямної КІС
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Необхідність археологічних досліджень у 
садибі Софії Київської у 2018 р. була зумо-
влена утворенням навесні 2018 р. провалу-
промоїни за 27 м на захід від північно-захід-
ного кута Софійського собору — на місці 
розташованої на глибині 4—5 м від сучас-
ної поверхні пізньосередньовічної підзем-
ної споруди (частково досліджував у 1916 р. 
о. ертель, у 1978—79 рр. І. тоцька). Голо-
вним завданням у 2018 р. було здійснення 
розкопок на місці провалу з метою дослід-
ження культурного шару, розкриття зруй-
нованої ділянки підземелля та її наступного 
обстеження і укріплення.

У результаті виконання розкопок на площі 
20 м2 з’ясовано, що промоїна 2018 р. утвори-
лася у заповненнях більш ранніх провалів, 
засипаних ґрунтом та піском у 1980-х — на 
початку 2000-х рр. У 2018 р. було здійснене 
вибирання заповнення найбільшого з цих 
провалів (округлої у плані форми, діамет-
ром понад 3 м) до глибини близько 3 м від 
сучасної поверхні з супутнім археологічним 
дослідженням культурного шару, що потра-
пив до меж розкопу. При цьому було зафік-
совано таку стратиграфію нашарувань (пів-
денна стіна розкопу):

• до глибини 0,6 м від сучасної поверхні 
простежено декілька шарів гумусу та буді-
вельного сміття хІх—хх ст.;

• нижче, до 0,9 м від сучасної поверхні ви-
явлено шари гумусованого суглинку та буді-
вельного сміття з матеріалами XVIII — почат-
ку XIX ст., серед яких особливий інтерес являє 
шар цем’янкової крихти з уламками давньо-
руських голосників та фрагментів фресково-
го тиньку — вірогідні залишки реконструкції 
Софійського собору часів Івана Мазепи (гли-
бина 0,8—0,9 м від сучасної поверхні);

• під ними, на глибині 0,9—1,2 м зафіксо-
вано потужний гумусний шар з матеріалами 
XVII ст., у верхній частині насичений дерев-
ним вугіллям (ймовірні сліди монастирської 
пожежі 1697 р.);

• на глибині 1,2—1,5 м від сучасної повер-
хні простежено шари гумусованого суглин-
ку зі знахідками XІV—XVI ст.;

• під ними, на глибині 1,5—1,8 м було де-
кілька прошарків зі знахідками хІ—хІІІ ст. 
та передматериковий похований дерен.

Материковий лесовий суглинок у розкопі 
зафіксовано з глибини 1,8—2,0 м від сучас-
ної поверхні (у північній частині розкопу він 
залягає значно глибше внаслідок існування 
тут численних просідань і провалів хІх—
хх ст.).

Найдавнішим серед зафіксованих у розко-
пів об’єктів є поховання раннього залізного 
віку у могильній ямі шириною 50—70 см, 
впущеній у материк на глибину не менше 
45 см (рівень впуску не фіксується, зрізаний 
заповненням хІ ст.). Поховання здійснене 
за обрядом тілопокладення на спині у вип-
ростаному стані ногами на південний схід 
(північно-західна частина поховання зни-
щена провалом 2000 р.). На кістках тазу збе-
реглася in situ бронзова посоховидна шпиль-
ка, яка дозволяє співвідносити це поховання 
з носіями підгірцівсько-милоградської архе-
ологічної культури (рис. 1: 1).

З нашаруваннями давньоруського часу 
у розкопі 2018 р. пов’язані декілька госпо-
дарських ям та котлованів, знахідки з яких 
представлені переважно побутовою керамі-
кою хІ—хІІ ст., а також окремими фрагмен-
тами плінф та смальти, що, ймовірно, по-
ходять з Софійського собору. У XIV—XV ст. 
тут, крім об’єктів господарського призна-
чення, існував дерев’яний паркан, від якого 
зберігся характерний рівчак, що перетинав 
площу розкопу з північного сходу на півден-
ний захід. З культурного шару цього часу 
походять дві знахідки, можливо, пов’язані 
з середньовічним архівом київської митро-
полії: молівдовул хІІ ст. із зображеннями 
св. Георгія та «розквітлого» хреста з ініціала-
ми Ісуса христа (рис. 1: 2), а також заготовка 
молівдовула, яка за новгородськими анало-
гіями може бути віднесена до XIV—XV ст. 
(рис. 1: 3).

також у розкопі зафіксовано залишки ве-
ликої наземної дерев’яної будівлі першої по-
ловини XVIII ст., що, ймовірно, мала зрубну 
конструкцію та була складена з тесаних ко-

Т. Бобровський, В. Савицький., М. Стрихар 
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лод (шириною та висотою близько 15—20 см 
кожна). Будівля орієнтована кутами по сто-
ронах світу, мала розміри близько 4 × 4,5 м 
та збереглася на висоту одного-двох вінців, 
встановлених на 10—15 см суглинкову під-
сипку. Вірогідно, ззовні стіни будівлі були 
вкриті вапняною обмазкою, а у її західному 
куті розташовувалася цегляна опалювальна 
піч, від якої зберігся фундамент на висоту 
трьох цеглин, складених на вапняному роз-
чині. Із заповнення будівлі походять фраг-
менти побутового керамічного та скляного 
посуду, уламки полив’яних кахлів кінця 
XVII — першої половини XVIII ст., а також 
знайдено дві мідні монети-«боратинки» з ви-
карбованими на них датами «166*» та «1666». 
На нашу думку, зазначена будівля могла 
бути зведена після пожежі 1697 р. як монас-
тирське помешкання та функціонувала до 
середини XVIII ст., коли у Софійському мо-
настирі було збудовано муровані «братські» 
келії.

Іншою ділянкою охорон-
них досліджень 2018 р. став 
Софійський собор, де під час 
ремонту електричних мереж 
здійснювався археологічний 
нагляд та було закладено 
два шурфи: один (А) — роз-
мірами 0,75 × 1,9 м та глиби-
ною до 1,7 м — у північній 
внутрішній галереї собору 
з зовнішнього боку північ-
но-західного кута централь-
ного ядра собору; другий 
(Б) — розмірами 0,9 × 1,6 м 
та глибиною понад 1,5 м — з 
внутрішнього боку зовніш-
ньої стіни північної зов-
нішньої галереї (рис. 2: В). 
В обох шурфах досліджува-
лися фундаменти собору та 
характер культурних наша-
рувань у його інтер’єрі.

Зрештою було встанов-
лено, що стіна центрально-
го ядра собору змурована 
на фундаменті потужністю 
0,8 м, складеному з брил 
кварциту та пісковику на-
сухо — без використання 
зв’язуючого розчину (рис. 2: 
А). Утім, на окремих бри-
лах фіксуються плями 
цем’янкового розчину, що 
свідчить про вторинне їх ви-
користання. Нижній обріз 
фундаменту було зафіксова-
но на глибині 1,5—1,55 м від 
сучасної поверхні, а верхній 
його край з 15—20 см висту-

пом-відмосткою, вкритою щільною вапняно-
цем’янковою заливкою, — на глибині 0,75—
0,8 м. Натомість зовнішня стіна собору має 
фундамент потужністю до 0,75 м, складений 
з каменю та битої плінфи, перемішаних з 
цем’янковим розчином (рис. 2: Б). його ниж-
ній обріз зафіксовано на глибині 1,35—1,4 м 
від сучасної поверхні, а верхній край — з 
40—50 см відмосткою, вкритою аналогічною 
заливкою, — на глибині 0,5—0,55 м.

також дещо відмінною є простежена у 
шурфах техніка виконання мурувань ниж-
ніх частин соборних стін: у внутрішній гале-
реї від самого фундаменту зафіксовано кла-
сичне «змішане» мурування (opus mixtum) з 
використанням кам’яних брил та плінфи, а 
у зовнішній галереї — стіна від фундамен-
ту на висоту до 50 см була складена самою 
плінфою на вапняно-цем’янковому розчині 
у техніці «з утопленим рядом». Важливо за-
значити, що у зовнішній галереї отвір вхід-
ної (зовнішньої) арки на висоту 40 см також 

Рис. 1. Знахідки з розкопу 2018 р.: 1 — бронзова посохоподібна шпиль-
ка VI—III ст. до н. е.; 2 — молівдовул хІІ ст.; 3 — заготовка молівдовула 
XIV—XV ст. 
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був закладений плінфою, перев’язаною з му-
руванням стіни, — ймовірно, тут були обла-
штовані сходинки.

Фундаменти обох частин храму влашто-
вано у фундаментних ровах: у зовнішній га-
лереї він щільно прилягає до стінок рову, а 
у внутрішній — відокремлений від них про-
міжком шириною 10—50 см. При цьому, рі-
вень запуску фундаментних ровів є практич-
но однаковим для обох досліджених ділянок 
і фіксується на глибинних відмітках 0,65 м 

та 0,85 м від сучасної поверхні внутрішньої 
та зовнішньої галерей. також з’ясовано, що 
обидва фундаментні рови були викопані на 
половину своєї глибини (близько 35—40 см) у 
культурному шарі — гумусованому суглин-
ку, що безпосередньо перекриває лесовий 
материк. У південно-західній стінці шурфу у 
зовнішній галереї потужність цього нашару-
вання, насиченого деревним вугіллям, сягала 
60 см, що дозволяє припускати існування тут 
котловану якоїсь наземної дерев’яної будівлі, 

Рис. 2. розгортки північно-східної стіни шурфу у внутрішній галереї (А) та південно-західної стіни шурфу у 
зовнішній галереї (Б), схема розташування шурфів у Софійському соборі (В) та профілі вінець кружального 
посуду з шару пожежі (Г). Умовні позначення: г — ґрунт (культурні шари), к — каміння, м — материковий лес, 
п — плінфа, р — цем’янковий розчин, т — тиньк, ф — фресковий тиньк, ц — цегла. Пунктирами позначені 
рівні підлог XI—XII, XVII—XVIII, XIX, XIX—XX ст.



Київ

48

що загинула у пожежі. У цьому, більш ран-
ньому за Софійський собор, заповненні було 
знайдено фрагменти кружального кераміч-
ного посуду першої половини хІ ст., дрібні 
шматки цем’янкового розчину та смальтову 
заготовку чорного скла (рис. 2: Г).

Дно фундаментних ровів, відповідно, у 
внутрішній та зовнішній галереях, було 
зафіксоване на глибині 1,45—1,7 м та 1,4—
1,55 м від сучасної поверхні. В обох випадках 
воно, виконане у материковому лесі, мало 
сліди тривалого замиву та нерівну поверхню 
із замитими округлими заглибинами діамет-
ром 20—30 см і глибиною 10—15 см (остан-
ні, можливо, виникли від видалених звідси 
кам’яних брил).

Слід зазначити, що для обох фундамен-
тів простежено досить значне їх просідан-
ня — від 15 см у зовнішній галереї до 25 см у 
внутрішній. Зрештою у внутрішній галереї 
це, ймовірно, призвело до значних зміщень 
каміння і утворення між ними просторих 
щілин. Потужність просідання фундамен-
тів, між іншим, тут можна також спостеріга-
ти за різницею у рівнях залягання каміння 

під стіною та у міжстінних проміжках, де 
були влаштовані (також насухо) «стрічкові» 
фундаменти, закладені у напрямках стін-
них лопаток. Нарешті, з осіданням фун-
даменту центрального ядра собору також 
були пов’язані ремонтні роботи стосовно 
цем’янкової заливки на поверхні фундамен-
ту: ще в процесі будівництва внутрішньої 
галереї її було перенесено на 20 см вище. 
Зрештою саме на поверхню цієї «оновленої» 
заливки спирається шар фрескового тинь-
ку із залишками розпису першої полови-
ни хІ ст. Зокрема, на глибині 0,0—0,4 м від 
сучасної поверхні на одній з лопаток стіни 
внутрішньої галереї було знайдено добре 
збережену фрескову композицію у вигляді 
картуша з барвистою полілітією, виконаною 
білою, кремовою, сірою, синьою та червоною 
фарбами (рис. 2: А, фреска).

За результатами здійснених досліджень 
2018 р. адміністрацією Національного за-
повідника «Софія Київська» прийнято рі-
шення про необхідність музеєфікації за-
значеного шурфу з фрескою у внутрішній 
галереї Софійського собору.

Архітектурно-археологічна експедиція ІА 
НАН України проводила охоронно-рятівні 
дослідження ділянки по вул. щекавицька, 
46 у Подільському районі м. Києва. Загаль-
на площа досліджуваної ділянки становить 
близько 8000 м2. На момент початку дослід-
жень площа ділянки була зайнята забу-
довою хх ст., що поступово відходила під 
демонтаж. рятівні роботи суттєво ускладню-
вались сезонними кліматичними умовами 
(часті зливи, заморозки) та високим рівнем 
залягання ґрунтових вод. Культурні наша-
рування вибиралися до проєктної відмітки, 
котра становила 94,75 м за Балтійською шка-
лою висот (близько 3,0 м від рівня сучасної 
денної поверхні). Станом на кінець грудня 
2018 р. закладено дев’ять розкопів загальною 
площею близько 4400 м2 .

У обстежених горизонтах головним чи-
ном представлені культурні нашарування 
та археологічні об’єкти хІх ст., що утвори-
лися після пожежі 1811 р. та повного пере-

планування вуличної системи Києво-Подо-
лу. Зафіксовано залишки близько десятка 
невеликих підвалів-комор, господарських та 
гідротехнічних споруд. Виділяється велике 
(довжиною понад 30 м) складське приміщен-
ня цього часу — об’єкт 2 з розкопу 7, що мав 
складне планування і включав низку окре-
мих комор і прибудов. орієнтований вздовж 
вул. щекавицької, об’єкт одночасно міг ви-
конувати роль гідротехнічної споруди. На 
тому самому розкопі 7, в західній частині 
ділянки, виявлено залишки синхронної жит-
лової споруди з керамічним водогоном.

Подекуди фіксувалися культурні наша-
рування XVII—XVIII ст. (розкопи 2, 3), а на 
площі розкопів 2, 5 і 9 нижче проєктної від-
мітки виявлено шари давньоруської доби 
(хІІ—хІІІ ст.). На останній із вказаних діля-
нок зафіксовано залишки житлових споруд 
та елементів планувальної структури (пар-
кани, ворота, частина дороги) цього періо-
ду. На жаль, дослідити перераховані об’єкти 

В. Івакін, В. Баранов, Д. Бібіков, А. Чекановський 

РОЗКОПКИ АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ  
ІА НАНУ ПО вул. ЩЕКАВИЦЬКІЙ, 46 
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Індивідуальні знахідки: 1—3 — свинцеві товарні пломби; 4, 5 — свинцеві актові печаті; 6 — натільний хрест з 
кольорового металу; 7 — пірофілітове пряслице; 8 — бронзовий бубонець; 9 — бронзова накладка; 10 — хрест-
енколпіон з кольорового металу
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повною мірою не дозволив високий рівень 
ґрунтових вод. На суміжних ділянках залиш-
ки давньоруських нашарувань фіксувалися 
й раніше.

Під час досліджень зібрано велику колек-
цію археологічних матеріалів хІІ—хІх ст. 
Серед індивідуальних знахідок виділяють-
ся три давньоруські хрести-енколпіони, три 

свинцеві князівські печатки, мідна бляш-
ка з зображенням Богородиці, піхви шаблі 
хІх ст. тощо (рисунок). Велика кількість мо-
нет та товарних пломб хІх ст. є характерною 
для припортової зони, в якій розташована 
досліджувана ділянка. Навесні 2019 р. архе-
ологічні науково-рятівні дослідження ділян-
ки мають поновитися.

Індивідуальні знахідки: 11 — медальйон; 12, 15 — натільні хрести з кольорового металу; 13 — бронзова пряжка; 
14 — бронзовий бубонець; 16 — мідна бляшка; 17 — хрест-енколпіон з кольорового металу;

Архітектурна-археологічна експедиція ІА 
НАНУ (далі ААе) проводила рятівні дослід-
ження на території, відведеній під будівельні 
реставраційні роботи за адресою: вул. олени 
теліги, 12, у Шевченківському районі м. Киє-
ва. роботи відбувалися біля пам’ятки архі-
тектури «Наріжна башта мурів хVIII ст.» на 
території Національного заповідника «Со-
фія Київська».

Загальна площа досліджень становила 
50 м2. Потужність культурних шарів сягала 
1,7 м. Було досліджено чотири культурно-
хронологічні шари (далі КШ): 1 — хІх—

хх ст.; 2 — хVII—XVIII ст.; 3 — хІІ—хІІІ ст.; 
4 — доба пізньої бронзи — раннього залізно-
го віку.

Загалом виявлено та досліджено чотири 
об’єкти та чотири ями господарського при-
значення і 10 поховальних комплексів. Похо-
вальні комплекси відносяться до шару хVII—
XVIII ст. орієнтовані поховання головою на 
захід (з невеликим відхиленням), руки — вип-
ростані вздовж тіла (окрім поховання 3). У всіх 
випадках було зафіксовано залишки трун у 
вигляді ліній тліну та цвяхів від них. Майже 
всі поховання — безінвентарні.

Г. Івакін (†), В. Івакін, В. Баранов, І. Зоценко, А. Оленич, Б. Щерба, В. Лавров 

РОБОТИ НА ТЕРИТОРІЇ ПОДОЛУ 
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Виключенням поставало поховання 3, 
в якому було виявлено ікону (живопис по 
бронзі) із зображенням св. Феодора на одній 
стороні та Діви Марії з Ісусом на іншій. руки 
небіжчика були схрещені на грудях. У праву 
руку було вкладено кипарисовий хрестик у 
бронзовому окладі (рис. 1) та чотки із брон-
зових намистин.

також під час археологічного обстежен-
ня були виявлені залишки фундаменту ще 
однієї наріжної башти мурів монастиря 
хVIII ст.

Давньоруські об’єкти представлені де-
кількома сміттєвими ямами та господарською 
спорудою. Керамічний посуд з давньорусь-
кого шару та об’єктів датовано хІІ—хІІІ ст.

окремий інтерес для дослідників стано-
вить і зафіксований об’єкт доби пізньої брон-
зи — раннього залізного віку як хронологіч-
ного маркеру заселення даної території.

Улітку 2018 р. ААе проводила рятівні ар-
хеологічні дослідження на території, відве-
деній під зведення новобудови за адресою: 
вул. Сагайдачного, 18 у Подільському районі 
м. Києва. оскільки у 1991 та 2004 рр. на даній 
ділянці вже проводилися археологічні робо-
ти, науково-рятівні розкопки 2018 р. були 
зосередженні на раніше недослідженій пів-
нічно-західній частині ділянки. Закладено 
два стаціонарні розкопи загальною площею 
250 м2 .

У результаті розкопок виявлено та повніс-
тю обстежено 34 археологічних об’єкти та 
п’ять поховальних комплексів. Потужність 
досліджених культурних нашарувань сягала 
6,2 м. Було виявлено 12 культурно-хроноло-
гічних горизонтів: починаючи від хІх ст., і 
закінчуючи шарами хІІ ст. Серед виявлених 
об’єктів лише № 6 можна віднести до житло-
вих, оскільки він являв собою залишки печі 
з кахлями хVIIІ ст. Призначення всіх інших 
споруд визначено як господарське. Похо-
вальні комплекси (рис. 2) впущені з архео-
логічного шару 4 (XIII—XIV ст.) і, можливо, 
відносяться до кладовища мурованої церкви 
хІІ—XV ст., відкритої розкопками Г. Ю. Івакі-
на у 1984—85 рр.

Восени 2018 р. ААе проводила науково-
рятівні обстеження підвального приміщення 
за адресою вул. Андріївський узвіз, 2А. В ре-
зультаті науково-рятівних робіт виявлено та 
повністю обстежено шість культурних шарів 
та вісім об’єктів XVII — початку XVIII ст. Всі 
стратиграфічні горизонти несли в собі вели-
ку кількість керамічного та остеологічного 
матеріалу. окремо слід виділити також на-
явність великої кількості фрагментованого 
скляного посуду. окремий інтерес для ре-
конструкції київських традицій споруджен-
ня заглиблених в ґрунт господарських при-
міщень становлять залишки льоху (об’єкт 8), 

де добре збереглися дерев’яні частини конс-
трукції.

Взимку 2018 р. архітектурно-археологіч-
ною експедицією міста Києва, здійснювались 
рятівні дослідження київського Подолу за ад-
ресою вул. Верхній Вал, 44/42А. Було встанов-

Рис. 2. Вул. Петра Сагайдачного, 18; поховання 2 з 
плінфою під головою

Рис. 1. Вул. олени теліги, 12; кипарисовий хрестик у 
бронзовому окладі 
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лено, що на ділянці нижче рівня сучасного 
асфальту знаходяться підвали та фундамен-
ти втраченої забудови хІх ст. Під час демон-
тування залишків флігеля хІх ст. виявлено 
скарб срібних та білонових монет російсь-
кої Імперії (1817—1914 рр.) загальною вагою 
більше 2 кг. Ближче до проїжджої частини 
вул. Верхній Вал під шаром слабогумусовано-
го сірого супіску вдалося зафіксувати сліди від 
колій проїжджої частини вулиці хІІ ст. Колії 
були впущені в світло-сірі алювіальні піщані 

відкладення. Дорога відділялася парканом 
від житлової зони садиби. тут на двох гори-
зонтах вдалося зафіксувати низку перекопів 
XVIII—XIX ст. та кілька господарських ям 
XII ст. В центральній частині розкопу зафік-
совано господарську споруду хІІ ст. З куль-
турних нашарувань біля споруди походить 
низка археологічних знахідок (фрагменти ке-
рамічного посуду хІІ—хІх ст., кістки тварин, 
пірофілітові пряслиця, фрагменти скляних 
браслетів, кістяний гребінь тощо).

Архітектурно-археологічна експедиція ІА 
НАНУ провела науково-рятівні досліджен-
ня на території, відведеній під новобудову за 
адресою: вул. цитадельна, 3 у Печерському 
районі м. Києва.

В результаті проведених стаціонарних 
досліджень, на ділянці закладено розкоп 
площею 580 м2 та зафіксовано 38 різночасо-
вих об’єктів (XIV—XX ст.). Виявлено низку 
об’єктів післямонгольського часу (XIV ст.) та 
козацьких часів (XVI—XVIII ст.), які свідчать 
про функціонування тут середньовічного 
поселення, пов’язаного з Печерським монас-
тирем (рис. 1). Встановлено, що у первісно-
му рельєфі місцевості відбулися масштабні 
зміни, пов’язані зі зведенням споруд Нової 
Київської фортеці. Незважаючи на це, на ді-
лянці збереглися потужні культурні наша-
рування та об’єкти середньовічного та ран-
ньомодерного часу.

окрім об’єктів та нашарувань хІх—хх ст. 
(КШ 1), виявлено низку об’єктів, пов’язаних 
з функціонуванням Печерського містечка у 
XVI—XVIII ст. (КШ 2). У східній частині роз-
копу було досліджено два об’єкти, що вхо-
дили до складу єдиного господарчого ком-
плексу XVI ст. один з них мав неправильну 
еліпсоподібну форму. У південно-східній 
частині об’єкту зафіксовано місце під вог-
нище. У північно-західній стіні розчищено 
дві ніші врізаних в стінку. На рівні долівки 
у південно-західній частині виявлено цікаву 
індивідуальну знахідку — залізну сокиру. 
очевидно, залишки об’єкту можна пов’язати 
з господарською спорудою, яку тимчасово 
могли використовувати як житло. Інший 

об’єкт цього часу мав правильну прямокут-
ну форму, і, скоріше за все, був заглибленою 
частиною господарської споруди.

також зафіксовано низку об’єктів, які на-
лежали двом господарським комплексам 
кінця XVII — початку XVIII ст. Перший скла-
дався з одного житла і двох господарських 
об’єктів. Другий представлений житловим 
і господарським об’єктом та об’єктом, що 
може бути інтерпретований як склад-мага-
зин. Паркану між комплексами зафіксувати 
не вдалося, проте вони були розділені сму-
гою незабудованої території. Не виключено, 
що комплекси представляли собою окремі 
садиби. Виявлені об’єкти мали правильну 
прямокутну форму. У заповненні житлових 
споруд зафіксовані лінзи материкового лесу з 
включенням печини, фрагментів «московсь-
кої цегли» та кахлі. лінзи, зазвичай, падають 
на рівень долівки. ймовірно, вони є залиш-
ками печей з верхнього ярусу споруди. один 
з об’єктів мав також додаткову господарську 
яму, викопану у долівці підвалу. Із запов-
нення останнього походить багата колекція 
фрагментів керамічного посуду та індивіду-
альних знахідок (рогова ручка ножа, срібні 
копійки Петра І, кілька керамічних люльок, 
які не були у використанні; рис. 2).

об’єкти XVII—XVIII ст. орієнтовані з не-
великим відхиленням відносно сучасної 
вул. цитадельної. Відхилення повністю спів-
падає з орієнтацією церкви Феодосія Пе-
черського. Виходячи з даних картографії та 
враховуючи співвіднесення фасаду церкви 
та залишків Васильківської брами, є мож-
ливість реконструювати житловий квартал 

Г. Івакін (†), В. Івакін, В. Баранов, А. Оленич 
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ІА НАНУ НА вул. ЦИТАДЕЛЬНА, 3 



Київ

��

козацького часу. останній мав проходити 
вздовж центральної вулиці містечка. Може-
мо припустити, що траса вулиці проходила 
саме на місці будинку хІх ст., та була зруй-
нована під час його спорудження.

таким чином, досліджена ділянка посе-
лення примикала до кварталів, пов’язаних 
з Вознесенським жіночим монастирем. Ар-
хеологічні науково-рятівні дослідження ді-
лянки у 2018 р. проілюстрували фрагменти 
системи забудови житлового кварталу XІV, 
XVI—XVIII ст. та засвідчили, що поселення 
за стінами Печерського монастиря було у ці 

Рис. 1. Загальний вигляд розкопу. Зйомка з квадрокоптера DJI Phantom 3 Vision 

Рис. 2. Керамічні вироби XVII—XVIII ст. 
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Під час розкопок по вул. Кудрявській, 24-
А в м. Києві, окрім великої кількості різно-
манітних об’єктів, було виявлено ряд похо-
вань давньоруського часу.

На ділянці розкопу 3 було зафіксовано 
та досліджено 35 поховань, які, аналогічно 
похованням, знайденим у 2016 та 2017 рр. 
умовно можна датувати двома періодами іс-
нування: х ст. та хІІ—хІІІ ст. Частина похо-
вань х ст. була перерізана археологічними 
об’єктами хІ ст., а частина поховань хІІ—
хІІІ ст. була впущена у заповнення археоло-
гічних об’єктів хІ ст. (рис. 1: І).

Під час дослідження розкопу 3, серед ін-
ших слід відзначити одне поховання із за-
лишками тканини (№ 74) та два з інвентарем 
(№ 83 і 90).

Поховання 74: розміри могильної ями — 
2,45 × 0,75 м, глибина від рівня сучасної денної 
поверхні — 2,65 м. На дні ями знаходився кіс-
тяк дорослої людини, орієнтований головою 
на захід з невеликим відхиленням на південь, 
лицем догори, поганої збереженості. Кістки 
обох рук були складені на животі. Відсутня 
частина ребер, хребців, гомілкова кістка пра-
вої ноги та обидві стопи. Слід відзначити, що 
з правої сторони біля щелепи кістяка було 
виявлено невеликий шматок тканини досить 
непоганої збереженості. Можливо — це ре-
штки одягу померлого чи своєрідного савану, 
в який після смерті загорнули тіло (рис. 1: ІІ).

Поховання 83. У даному похованні про-
слідковувався нечіткий контур від могиль-
ної ями розмірами 2,30 × 1 м, глибиною від 
рівня сучасної денної поверхні — близько 
3 м. Верхня частина поховання була пере-
різана пізнім перекопом. Від кістяка на дні 
ями збереглося лише кілька ребер та незнач-
ні фрагменти верхніх і нижніх кінцівок. та, 

попри це, можна припустити, що дане похо-
вання — жіноче, оскільки у заповненні мо-
гильної ями поруч з кістками в хаотичному 
порядку було виявлено досить цікавий суп-
ровідний інвентар (рис. 2: І).

тут знайдено біконічне пірофілітове пряс-
лице діаметром — 2,60 см і товщиною — 
1,20 см, діаметр отвору — 0,80 см; фрагмент 
залізного ножа довжиною — 6,50 см; два 
бронзових персні діаметрами: 1,80 і 2,10 см 
(рис. 2: І, 1—4). В обох перстнів по обидва 
боки від щитків чітко читається врізний ор-
намент у вигляді двох з’єднаних між собою 
схематичних зірочок (сніжинок?), а на щитку 
в одного — врізна п’ятикутна зірка (пентагра-
ма) (рис. 2: І, 4). також, було знайдено чотири 
цілих бронзових ґудзика, з яких: два кулястих 
пустотілих діаметром 0,90 см, що мали по два 
маленьких отвори кожен та два ромбовидних 
шириною 0,90 см, а також одна половинка від 
сферичного бронзового ґудзика (рис. 2: І, 5).

Під час дослідження поховання 83 виявле-
но намистини, фрагменти намистин, бісери-
ни і пронизки різних типів, діаметрами: від 
0,30 до 0,90 см, загальною кількістю — 50 ек-
земплярів (рис. 2: І, 6). Майже всі вони зроб-
лені з різнокольорового скла, окрім однієї 
невеличкої кам’яної (?) намистини, однієї ке-
рамічної намистини та кількох керамічних 
(?) бісерин. також, знайдено дві грановані 
пірофілітові намистини розмірами: 0,90 × 
0,80 × 0,70 см, діаметром отвору — 0,30 см і 
1 × 0,70 × 0,70 см, діаметром отвору — 0,25 см. 
(рис. 2: І, 7, 8). Всі вони колись могли склада-
ти єдине намисто.

Поряд виявлено монету — дирхем Волзької 
Булгарії часів правління Аміна ібн ал-хасана 
(970-ті рр.?), викарбуваний з білого металу. 
Монета мала два обламані отвори (рис. 2: І, 8). 

А. Козловський, В. Крижановський 

ДАВНЬОРУСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ ПО вул. КУДРЯВСЬКІЙ, 24а 

періоди осередком жвавої торгівлі та перебу-
вало на стадії економічного піднесення.

КШ 3 датовано XIV ст. Виявлений матеріал 
ми пов’язуємо з двома господарськими ком-
плексами. Перший представлений залишка-
ми одного житла, господарським об’єктом та 
ямою. Другий — житловим об’єктом та ямою. 
Паркану між ними зафіксувати не вдалося, їх 
розділяла смуга незабудованої території. Не 
виключено, що комплекси представляли со-

бою окремі сусідні садиби. Найкраще зберіг-
лося житло із залишками печі, складеної з дав-
ньоруської плінфи повторного використання. 
На долівці житлової споруди добре простежу-
валася яма-льох. З об’єктів походить багата ко-
лекція артефактів післямонгольської доби (на-
мистини, ґудзики, товарна пломба, фрагменти 
браслетів та керамічного посуду). Усі виявлені 
об’єкти містили сліди пожежі та, ймовірно, за-
гинули під час облоги монастиря у 1399 р.
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Рис. 1. Дослідження давньоруського кладовища по вул. Кудрявській, 
24-А в м. Києві у 2018 р.: І — загальний план розкопу 3; ІІ — похован-
ня 74 
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Рис. 2. Поховання 83 та 90 з давньоруського кладови-
ща по вул. Кудрявській, 24-А в м. Києві: І — речі із 
заповнення поховання 83; ІІ — поховання 90
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Найімовірніше, як і різноманітні намистини, 
бісерини й пронизки описані вище, вона та-
кож могла входити до складу цього намиста.

Поховання 90: розміри могильної ями — 
2,40 × 0,87 м, глибина від рівня сучасної денної 
поверхні — 3,12 м. На дні збереглися чіткі 
контури зміщеної по відношенню до ями до-
мовини. Кістяк дівчини (підлітка?) довжиною 
1,40 м, орієнтований головою на захід, поганої 
збереженості, череп повернутий прямо, трохи 
похилений на лівий бік. окрім черепа, частко-
во збереглися кістки рук: права рука зігнута у 
лікті під гострим кутом, кінець ліктьової кіст-
ки у місці з’єднання із зап’ястком знаходився 
біля ключиці; від лівої руки лишилася тільки 
плечова кістка. також частково збереглися та-
зові кістки та кістки ніг; відсутня гомілка пра-
вої ноги та стопи обох ніг (рис. 2: ІІ).

На дні могильної ями, зліва біля черепа 
було виявлено кільцеподібне пірофілітове 
пряслице діаметром — 2 см і товщиною — 
0,90 см, діаметр отвору — 1 см. В районі груд-
ної клітини знайдено пронизку з темно-си-
нього непрозорого скла діаметром — 0,60 см 
(рис. 2: ІІ, 1, 2), під нижньою щелепою, в 
районі шиї — чотири бурштинові грановані 
(по 12 граней на кожній) намистини прямо-
кутної форми. Дві з них мали розміри: 1,20 × 
1,05 × 0,80 см, а дві трохи менші — 1,15 × 
0,95 × 0,75 см, діаметр отворів даних намис-
тин становив 0,20 см. Поряд знайдено ще 
дві циліндричні скляні намистини з про-
кладкою золотої фольги між шарами силь-
но патинованого непрозорого скла. Їхній 
діаметр — 1 см, діаметр отворів — 0,50 см, а 
висота — 0,80 см (рис. 2: ІІ, 3).

Старокиївська експедиція ІА НАНУ про-
довжила розпочаті в 2016 р. дослідження на 
земельній ділянці по вул. Кудрявській, 24-А 
у Шевченківському районі м. Києва. цього 
року було остаточно завершено досліджен-
ня на ділянці розкопу 3, розпочаті восени 
минулого року (рисунок: І).

Загалом, під час розкопок 2018 р. було 
знайдено та досліджено 22 об’єкта, що дату-
ються хІ—хІІ ст. Серед них слід відзначити 
один досить цікавий об’єкт, що вирізняється 
з поміж інших своєю конструкцією, функ-
ціональним призначенням та знахідками.

об’єкт 102 (102а) знаходився в північно-за-
хідному кутку розкопу 3. За своїми конструк-
тивними особливостями об’єкт 102 (102а), 
скоріше за все, був господарською будівлею 
(стодолою). Дана будівля мала неправиль-
ну овальну в плані форму розміром 3,50 × 
2,60 м, глибиною від 3,50 до 3,86 м від рівня 
сучасної денної поверхні. Вона була значно 
пошкоджена пізніми ямами.

Слід зазначити, що в існуванні цієї будів-
лі можна виділити два періоди. До першого 
періоду відноситься існування заглибленої 
будівлі з опалювальним пристроєм, спорудже-
ним біля північної стінки — об’єкт 102а. опа-
лювальний пристрій було споруджено на ос-
танці висотою 0,10 м. Пристрій зруйновано у 
давні часи і від нього залишилися фрагменти 
череня овальної в плані форми розміром 0,46 × 

0,29 м. Слід відмітити, що при спорудженні 
будівлі 4 було зруйновано більш раннє похо-
вання 58а, від якого залишився лише череп.

Після руйнації будівля була засипана мате-
риковим ґрунтом з незначними прошарками 
гумусу і включеннями кількох фрагментів ке-
раміки хІ ст. та невеликих фрагментів кісток 
тварин. Будівля засипана не повністю, а та-
ким чином, щоб залишалось заглиблення до 
0,35 м від рівня материка. На цьому рівні біля 
північної стінки було споруджено піч підпря-
мокутної форми, більша частина якої виходи-
ла за межі котловану. Черінь печі підмазаний 
глиною в один шар і сильно пропікся. Стінки 
печі мали товщину до 4—5 см і збереглись на 
незначну висоту. Біля печі зафіксовано розвал 
печини від стінок і склепіння печі. Піч мала 
розмір 1 × 1 м. Значна її частина була зруй-
нована пізньою ямою. На південь від печі, 
на рівні череня зафіксовано велику округлу 
пляму з попелу і вуглинок розміром 1 × 1,20 м 
потужністю до 0,10 м (рисунок: ІІ).

Верхня частина заповнення будівлі мала 
шарувату структуру і містила велику кількість 
знахідок. Кераміка представлена фрагмента-
ми кухонного, столового і тарного посуду. Від 
кухонних горщиків зафіксовано 150 фраг-
ментів стінок, на 25 з яких простежено вріз-
ний лінійний орнамент. Вінця представлені 
38 фрагментами. Всі вони мають відігнутий 
назовні край. Частина з них рівна, частина з 

А. Козловський, В. Крижановський 

ДАВНЬОРУСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ ПО вул. КУДРЯВСЬКІЙ, 24а 
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Дослідження давньоруського поселення по вул. Куд-
рявській, 24-А в м. Києві у 2018 р.: І — загальний 
план розкопу 3 (2017—2018 рр.); ІІ — план і розріз 
об’єкта 102 (102а); ІІІ — речі із заповнення об’єкта 102 
(102а)
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манжетоподібним потовщенням із зовніш-
нього боку, частина з незначним потовщен-
ням (рисунок: ІІІ, 1, 2, 5, 6, 8—18, 20—32, 34—
41, 43, 44). такі вінця характерні для хІ ст.

Столовий посуд представлено двома вінця-
ми від глеків з косо зрізаним краєм (рисунок: ІІІ, 
19, 42) та двома овальними в перерізі ручками 
(рисунок: ІІІ, 3, 7). Слід зазначити, що частина 
вінець горщиків на плічках була прикрашена 
врізним лінійним і хвилястим орнаментом. 
тарна кераміка представлена овальною у пе-
рерізі ручкою амфори (рисунок: ІІІ, 33).

Вироби з кольорових металів представлені 
бронзовою поясною пряжкою з приймачем 
для ременя. Пряжка округлої форми з висту-
пами, прикрашена орнаментом (рисунок: 
ІІІ, 48). Вироби з каменю представлені дво-
ма пряслицями з пірофіліту. одне з них бі-

конічне, діаметром 1,50 см, висотою 1,20 см, 
діаметр отвору 0,70 см. Друге — кільцеподіб-
не, діаметром 2 см, висотою 0,90 см, діаметр 
отвору — 0,70 см (рисунок: ІІІ, 46, 47).

Кістяні вироби представлені двочастинним 
гребінцем трапецієподібної форми розміром 
6 × 4,50 × 1,30 см. Гребінець прикрашено вріз-
ними лініями (рисунок: ІІІ, 45). Зафіксовано 
також невеликий фрагмент від скляного плос-
коввігнутого браслета з косими насічками, 
зробленого зі скла молочно-білого кольору. 
Ширина браслета 0,50 см (рисунок: ІІІ, 49).

Крім того, у заповненні було зафіксовано 
значну кількість кісток тварин (деякі з них 
обгорілі), а також невеликих каменів від 2 
до 12 см. Зафіксована й незначна кількість 
фрагментів печини, на деяких є відбитки со-
ломи або трави (рисунок: ІІІ, 4).

Науково-дослідний сектор археології На-
ціонального Києво-Печерського історико-
культурного заповідника проводив на його те-
риторії стаціонарні, розвідувальні та охоронні 
археологічні дослідження (41 ділянка, загаль-
на площа обстеженої території понад 360 м2.)

Стаціонарні дослідження проведені на тери-
торії Митрополичого саду: шість траншей 
(№ 1 і 5 — 2 × 1 м; № 2 — 5,5 × 1 м; № 3 — 4,9 × 
1 м; № 4 — 3,9 × 1 м; № 6 — 2,6 × 1 м) загаль-
ною площею 21 м2. розкопками підтверджено 
існування оборонної стіни Києво-Печерсько-
го монастиря XII ст. Залишки фундаментів 
цієї оборонної стіни вперше відкрив і частково 
дослідив на невеликій ділянці у 1951 р. В. Богу-
севич. розкопкам 2018 р. передувало розвіду-
вальне ручне буріння (27 свердловин). За його 
результатами закладено пошукові траншеї. У 
двох траншеях на місці розкопів В. Богусеви-
ча повторно та у трьох траншеях вперше ви-
явлено залишки монументальної конструкції 
давньоруського часу — фундаменти різно-
го ступеню збереженості та напівзруйновані 
фрагменти стіни. рівень виявлення від 0,25 до 
0,6 м від сучасної денної поверхні.

Фундамент оборонної стіни складався з 
двох паралельних ровів, забутованих, крім не-
численних фрагментів плінфи, камінням. За 
визначенням д-ра геол. наук А. Нестеровсько-
го, камені представлені осадовими, метамор-

фічними та магматичними породами. Вони в 
більшості мають гострокутну форму, що вка-
зує на їх механічну обробку перед застосуван-
ням. Глибина закладки ровів коливається від 
0,3 до 0,6 м, ширина — до 0,9 м; загальна ши-
рина фундаментів була до 2,8 м (рисунок).

Верхня частина фундаментів являє со-
бою вирівняний майданчик (потужністю 
до 0,15 м), складений з фрагментів плінфи, 
залитих білим вапняним та у менший мірі 
рожевим вапняно-цем’янковим розчином 
(визначення акад. Ю. Стріленко).

Верхня частина стіни зафіксована на од-
ній ділянці у вигляді ряду з двох плінф 
(траншея 4). це підтверджує висновок В. Бо-
гусевича щодо її конструкції — по боках два 
фасадні ряди плінфи, простір між якими 
забутований сумішшю вапняного розчину 
та фрагментів плінфи вторинного вико-
ристання. реконструйована ширина верх-
ньої частини стіни — до 2 м. На думку канд. 
геол. наук С. романчука, вдалося зафіксува-
ти проведення інженерної підготовки площі 
під будівництво — рови під фундамент впо-
рядкували методом ущільнювання насипу 
пошарово із застосуванням трамбування.

Виявлені залишки монументальної фор-
тифікаційної споруди законсервовані: конс-
трукція засипана шаром піску, на який пок-
ладено утеплювальне покриття, накрите 

С. Тараненко, О. Махота, Ю. Мисько 
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пароізоляційною плівкою з виносом до 0,3—
0,5 м за контур траншей. Після цього тран-
шеї засипані ґрунтом вище рівня сучасної 
денної поверхні на 0,3 м.

Досліджені рештки оборонної стіни Киє-
во-Печерського монастиря другої половини 
XII ст. є унікальною пам’яткою монументаль-
ної фортифікації давньоруського часу — 
третьою на території України. Конструкція 
виявлених фундаментів взагалі є поки що 
єдиною серед усіх пам’яток Київської русі.

Археологічний нагляд проводився за всіма 
земляними і аварійними роботами та геоло-
горозвідувальними дослідженнями на тери-
торії заповідника.

Нагляд за траншеєю з південного боку кор-
пусу 21, земляними роботами під час будів-
ництва доріжки від корпусу 5 до Південної 
башти, траншеєю між корпусами 13 і 14, шур-
фом з північного боку корпусу 20, земляними 
роботами в прибудові троїцької надбрамної 
церкви, за шурфами (два) з внутрішньої сто-
рони оборонної стіни із західного боку кор-
пусу 57 культурних шарів не виявив.

Під час нагляду за ґрунтовим провалом зі 
східного боку корпусу 99, шурфом з півден-
но-східного боку корпусу 56, шурфом зі схід-
ного боку корпусу 45 виявлено фундаменти 
з цегляної кладки XIX ст.

Дослідження в котловані з північного боку 
корпусу 4 проведені на місці розкопок 2001 р. 
(керівник С. Балакін). отримано додаткову 
інформацію щодо стратиграфії ділянки та 
чисельний давньоруський матеріал (плінфа, 
фрески, смальта) із заповнення господарської 
ями XVIII ст. Повторна фіксація фундаментів 
споруди XVIII ст. ставить низку питань щодо 
музеєфікації та охорони подібних об’єктів.

Археологічні нагляди пов’язані з Монас-
тирськими мурами XVII—XVIII ст. (шурфи в 
інтер’єрі (2) та з південного боку онуфріївсь-
кої вежі; на ділянках під мурами (8); біля 
входу у Південну башту) виявили не тільки 
різний рівень залягання підошви їх фунда-
ментів, а й різну їх конструкцію (цегляна 
кладка, бутовий камінь, забутовка).

Із внутрішнього боку мурів зафіксовано 
конструктивні елементи, так званої «відмос-
тки», розміщені на різній глибині від сучас-
ної поверхні (0,3, 0,6, 0,8 м). Вочевидь, така 
конструкція не була суцільною, а існувала 
на окремих ділянках. Можливо, зафіксовані 
«відмостки», що розміщалися перпендику-
лярно мурам, належали окремим спорудам 
господарського призначення XVIII—XX ст.

Виявлено ділянки, які є перспективними 
для подальших досліджень: невідомої галереї 
(?) під Монастирськими мурами (шурф 6); 
залишки південно-західної вежі (шурф 7); 
системи підмурків галереї паралельної му-
рам з південного боку онуфріївської вежі.

У результаті польових досліджень та ар-
хеологічних наглядів на території заповід-
ника отриманий у 2018 р. та опрацьований 
археологічний матеріал складає (за польо-
вим описом) 1354 одиниці. основні категорії 
знахідок: будівельні матеріали (фрагменти 
плінфи, цегли, розчину); фрагменти фрес-
кового тинькування; фрагменти керамічних 
виробів хІІ—хІх ст.; остеологічний матеріал, 
зокрема зі слідами обробки; фрагменти ви-
робів із чорного металу. Індивідуальні знахід-
ки: два фрагменти давньоруських браслетів, 
дві пряжки хІІ—XIV ст., 11 кубиків смальти 
хІ—хІІІ ст., чотири свинцеві пломби (з них 
три давньоруські); три монети XVІІІ— хІх ст.

реконструкція оборонної стіни XII ст.
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Вишгородська експедиція ІА НАН Украї-
ни та Вишгородського історико-культурного 
заповідника провела серію науково-рятівних 
робіт на території історичної частини міста.

Земельна ділянка по вул. Ватутіна, 18 розта-
шована у північній частині Вишгородського 
археологічного комплексу, в 250 м на північ-
ний захід від дитинця середньовічного міста 
(рисунок: 1). Неподалік знаходився могильник 
«дружинного періоду» в «садибі Дорошенка», 
досліджуваний 1936 р. і великий курган хре-
щатий, розкопаний 1845 р. У 2000 р. по вул. Ва-
тутіна, 21 виявлено гончарний горн хІІ ст. — 
єдиний, знайдений поза межами південного 
посаду. У східній частині ділянки закладено 
дві розвідкові траншеї розмірами 10,0 × 1,0 м 
та одну траншею розміром 10,0 × 1,5 м, у захід-
ній — шурф розмірами 1,0 × 1,0 м. Материк на 
ділянці фіксується на глибині 0,3—0,7 м. Дав-
ній культурний шар має перевідкладений ха-
рактер внаслідок багаторічного господарсько-
го використання території. У траншеях 
зустрічалися фрагменти кераміки хІ—хІІ ст., 
уламки пірофілітового сланцю. У траншеї 3 
виявлено механізм середньовічного замка. У 
шурфі 1 зафіксовано господарську яму дав-
ньоруського часу (яма 1). Вона мала округлу 
форму, діаметр — 1,1 м, глибина — 0,55 м. Із 
півночі до неї примикала стовпова (?) ямка. 
У заповненні господарської ями було знайде-
но численний матеріал давньоруського часу: 
фрагменти гончарного посуду хІ—хІІ ст., 
уламки візантійської амфорної тари, шматки 
овруцького пірофілітового сланцю, сильно 
кородовані вироби із заліза. З ями також похо-
дять фрагменти давньоруських будівельних 
матеріалів, а саме плінфи хІ—хІІ ст. Врахову-
ючи знайдений 2000 р. неподалік (буквально 
через дорогу) синхронний гончарний горн, 
можна припустити існування на цій території 
раніше невідомого міського району — північ-
ного посаду, чи принаймні окремих заміських 
садиб. також на території ділянки зафіксовані 
фрагменти керамічного посуду ранньомодер-
ного часу (XVII—XVIII ст.).

По вул. Ватутіна, 35, ще в 450 м на північ-
ний захід (рисунок: 2), в різних частинах 
земельної ділянки загалом закладено сім 

розвідкових шурфів розмірами 1,0 × 1,0 м 
кожний. жодних археологічних матеріалів 
не виявлено. Глибина залягання материку 
становить 0,2—0,45 м.

Археологічний нагляд проведено на те-
риторії Музею давньоруського гончарства 
Вишгородського історико-культурного за-
повідника (вул. Межигірського Спасу, 11) 
(рисунок: 3). Ділянка розташована в цент-
ральній частині південного посаду літопис-
ного Вишгорода і не раз ставала предметом 
археологічних досліджень. У зв’язку з про-
кладанням асфальтних доріжок на глибину 
до 0,8 м було знято ґрунт у північно-західній 
частині музейної садиби, де знаходилося ви-
разне підвищення. Зафіксовано суцільний 
шар утрамбованого насипного ґрунту з ве-
ликою кількістю сучасного сміття та побу-

Д. Бібіков, Д. Дяченко, В. Івакін 

ДОСЛІДЖЕННЯ В м. ВИШГОРОД 

обстежені ділянки на супутниковому знімку системи 
Google Earth Pro: 1 — вул. Ватутіна, 18; 2 — вул. Ва-
тутіна, 35; 3 — вул. Межигірського Спасу, 11; а — ди-
тинець; б — церква св. Бориса і Гліба; в — окольний 
град; г — південний посад 
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тових предметів. таким чином, підтвердже-
но думку про штучний характер згаданого 
підвищення, висловлену після робіт 2016 р. 
на суміжній ділянці (розкоп 9).

останні роботи були пов’язані з потре-
бою додаткової гідроізоляції павільйону з 
гончарним горном хІ ст., виявленим 2004 р. 
у північно-східній частині садиби Музею 
гончарства. обабіч павільйону, впритул до 
нього, було закладено суцільну траншею 
шириною 0,5—0,6 м, глибиною 0,9—1,1 м. 
Згідно з планами розкопів 2004—2005 рр. 

вся ця ділянка вже підлягала археологічним 
дослідженням. Верхню частину нашарувань 
потужністю 0,3—0,5 м становив темно-сірий 
гумусований супісок із залишками побуто-
вих предметів хх ст. Недослідженою вияви-
лась південно-східна частина траншеї. тут 
виявлено частину ями хVІІ—хVІІІ ст. і пере-
відкладені залишки поховання, здійсненого 
на незначній, близько 0,4 м, глибині. Поруч 
у невеликій кількості траплялись фрагменти 
давньоруської кераміки. Інших археологіч-
них об’єктів і знахідок виявлено не було.

експедиція НДл археології історико-фі-
лософського факультету Київського універ-
ситету ім. Б. Грінченка проводила розкопки 
на поселенні трипільської культури біля 
с. трипілля обухівського р-ну Київської обл. 
Головним завданням польового сезону було 
знайти підтвердження, що поселення дав-
ніх хліборобів між селами трипілля та щер-
банівка є «тим самим трипіллям», яке дало 
назву відомій археологічній культурі. як ви-
явилося, попри усю відомість цієї культури в 
Україні її епонімна пам’ятка усе ще не пос-
тавлена на державний облік, тобто юридич-
но — не існує.

Для того, щоб зробити перший крок до 
реєстрації та постановки на облік держа-
вою, мало старих публікацій. Слід було 
встановити на місцевості конкретні обриси 
поселення, а також отримати матеріальні 
підтвердження, що перед нами саме те посе- 
лення.

епонімне поселення цікаве було і тим, 
що вважалося найбільшим на Київщині — 
близько 100 га. тобто, це найпівнічніше три-
пільське «протомісто» (і до того ж одне з най-
давніших). Комплексне вивчення поселення 
мало дати важливі відомості для успішно-
го виконання планової теми, над якою вже 
третій рік працює НДл археології.

У розпорядженні експедиції для ідентифі-
кації поселення були кілька копій з сторінок 
щоденника В. хвойки 1897 р. (зберігається у 
фонді дослідника в Науковому архіві Інсти-
туту археології НАН України), на яких схе-
матичний план місця розкопок та мальована 
олівцем панорама долини річки Красної, де 

ці розкопки проводилися між 1897 та 1907 рр. 
Крім того, були точні відомості про те, що у 
цьому місці 15 років тому експедиція облас-
ного археологічного музею знайшла сліди 
трипільського поселення, саме того періоду 
культури, що вказано у публікаціях В. хвой-
ки — культура А, або етап ВІ—ІІ трипілля 
(друга половина IV тис. до н. е.) за сучасною 
періодизацією.

Місце досліджень знаходиться на полі, ві-
докремленому глибоким яром від сучасної 
околиці села трипілля. яр впадає у долину 
р. Красна. Ділянка розділена асфальтованою 
дорогою, яка веде до с. щербанівка. Пра-
воруч від дороги поле, яке використовують 
для вирощування сільськогосподарських 
культур (рис. 1: 1). Поле рівне, займає час-
тину схилу згаданого вище яру. ліворуч 
від дороги розташовані ділянки, виділені 
під приватну забудову, належні до с. щер-
банівка обухівського р-ну Київської обл. 
Ширина цієї частини близько 30—40 м, далі 
вона обмежена крутим схилом над заплавою 
р. Красна.

Дослідження проводили ліворуч від до-
роги, оскільки поле було зайняте посівами 
соняшника. На цьому полі вдалося лише 
виявити сліди спалених будівель трипільсь-
кої культури у двох місцях. На цьому ж полі 
2003 року проводила дослідження експеди-
ція обласного археологічного музею та Ін-
ституту археології НАН України. тоді було 
закладено шурф, в якому виявили залишки 
спаленого трипільського житла і невелику 
кількість керамічних виробів етапу ВІ—ІІ 
трипільської культури.

М. Відейко, Н. Бурдо, Є. Слєсарєв, М. Відейко 
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Студенти-практиканти під керівництвом 
співробітників НДл археології обійшли 
поля у цьому місці та встановили межі по-
селення ліворуч від дороги, звіряючись з 
планами В. хвойки з польового щоденника 
1897 р. Саме там, де між ярами позначені 
місця розкопок 120-річної давнини, вони 
виявили фрагменти кераміки та обпале-
ну обмазку жител. Виявилося, що поселен-
ня і насправді велике, як і писав В. хвойка, 
можливо, найбільше поселення трипільсь-
кої культури у Київській обл. Виявлено та-
кож сліди давньої дороги з щербанівки на 
трипілля, помітної на плані та малюнках з  
архіву.

Праворуч від сучасної дороги на с. щер-
банівка, навпроти того місця, де на полі було 
виявлено обмазку та дрібні фрагменти кера-
міки, закладено шурф 2 (рис. 1: 2). ліворуч 
від дороги розташована остання заселена 
ділянка під забудову, належна до с. щер-
банівка. Після зняття дерну та гумусного 
шару зроблено горизонтальну зачистку. 
Слідів давніх об’єктів не виявлено. На площі 
шурфу 2 виявлено фрагмент кераміки із за-
глибленим орнаментом та фрагмент кістки 
тварини. На цьому дослідження по цей бік 
дороги було припинено.

На протилежному узбіччі, ліворуч від ста-
родавньої дороги з трипілля до щербанівки, 

Рис. 1. Дослідження 2018 р. на епонімному поселенні трипільської культури: 1 — вид на місце розташування 
поселення з боку с. трипілля; 2, 3 — шурф 3, розчистка схилу заглиблення 
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Рис. 2. Керамічні вироби з епонімного поселення трипільської культури: І — із заглибленим орнаментом; ІІ — 
без орнаментації; ІІІ — з мальованим орнаментом; IV — «кухонний» посуд
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закладено шурф 3, який мав підтвердити на-
явність тут культурного шару трипільської 
культури відповідного часу. розміри шурфу 
9 × 3 м, доведено до глибини 2,4 м (рис. 1: 3—
6). Встановлено, що у цьому місці знаходи-
лося штучне заглиблення часів трипільської 
культури, вірогідно, котлован для видобу-
вання глини-лесу для будівництва житлових 
споруд.

У його заповненні виявлено сотні фраг-
ментів кісток тварин, давні знаряддя праці 
та значну кількість фрагментів посуду три-
пільської культури. Виявлено такі групи 
керамічних виробів: посуд із заглибленим 
орнаментом (рис. 2: 1—6); посуд без орна-
ментації (рис. 2: 7—9); посуд з мальованим 
орнаментом (рис. 2: 10—13); «кухонний» 
посуд (рис. 2: 14—16). Вдалося зібрати деякі 

розвали, однак більшість знахідок являє со-
бою лише частини посудин. Привертає ува-
гу відносно значна (порівняно з розкопками 
В. хвойки) кількість мальованого посуду, що 
можна пов’язати з особливістю археологіза-
ції такого об’єкту як котлован, яка відмінна 
від цього процесу для звичайних жител, що 
тут були раніше досліджені.

Виявлені матеріали можна датувати етапом 
ВІ—ІІ трипільської культури. Саме вони стали 
одним з найголовніших «речових доказів», що 
знайдено саме те поселення, оскільки належа-
ли до тієї самої «культури А», що і знахідки 
В. хвойки, зроблені наприкінці хІх ст.

таким чином, розташування, розміри по-
селення, знайдений керамічний матеріал мо-
жуть свідчити, що перед нами саме епонімна 
пам’ятка трипільської культури.

експедиція НДл археології історико-філо-
софського факультету Київського універси-
тету ім. Б. Грінченка проводила розвідки на 
території обухівського р-ну Київської обл.

Головним завданням польового сезону 
було проведення розвідок на території та в 
околицях с. трипілля з метою виявлення там 
археологічних пам’яток. Проведено обсте-
ження долини р. Красна у районі вул. Під-
гірної та закладено два шурфи, зроблено дві 
зачистки на Посадовій Горі — городищі лі-
тописного міста треполь.

У долині р. Красна археологічні пам’ятки 
виявлено не було. тому основні роботи було 
зосереджено на городищі, де за відомостя-
ми, отриманими від працівників музею та 
з публікацій, відомі знахідки керамічних 
виробів різного часу, починаючи від етапу 
ВІ—ІІ трипільської культури до XIX—XX ст. 
У минулому археологічні розкопки на горо-
дищі не відбувалися, а всі відомості стосов-
но культурного шару було отримано під час 
проведення різноманітних будівельних та 
земляних робіт, насамперед, прокладання 
комунікацій, тому було вирішено перевіри-
ти наявність та збереженість культурного 
шару у центральній частині гори, на ділянці 
біля обласного археологічного музею.

На цьому місці знаходиться зелена зона 
площею близько 1 га вільна від забудови і 

доступна для проведення археологічних до-
сліджень. За наявними відомостями у цен-
тральній частині цієї ділянки знаходилася 
будівля церкви, збудованої з дерева, яка за-
гинула в пожежі у 1920-ті рр. На її місці нині 
стоїть обеліск. Із боку ріки ділянка обмеже-
на високою кручею, частково укріпленою 
від зсувів в районі оглядового майданчика, а 
частково порослою кущами, з ділянками, що 
осипаються. У обриві помітні сліди культур-
ного шару, а біля підніжжя гори співробіт-
ники музею підбирали фрагменти кераміч-
них виробів різного часу.

На краю обриву, у місцях виходу куль-
турного шару, було зроблено дві зачистки 
довжиною 1,5—2 м кожна, висотою до 1,7 м. 
Зачистки показали наявність потужного 
культурного шару (до 1,5 м) належного до 
хІх — початку хх ст., у якому виявлено знач-
ну кількість фрагментів керамічного посуду 
та окислені вироби із заліза. Крім того, з цього 
шару походять нечисленні дрібні фрагменти 
вінець посуду доби русі хІІ—хІІІ ст. і стінок 
ліпного посуду червоно-коричневого кольо-
ру, вірогідно, належні до бронзового віку.

основні роботи проводилися при шур-
фуванні. Шурф 1 розмірами 1 × 3 м закла-
дено навпроти корпусу школи-інтернату, у 
15 м від його огорожі, в напрямку до обеліс-
ка в центрі зеленої зони. Шурф доведено у 

М. Відейко, Є. Слєсарєв, М. Відейко 
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різних частинах до глибини 1,2—1,4 м від 
сучасної поверхні. На цій ділянці виявлено 
такі культурні нашарування:

• верхній шар потужністю 0,3 м з чорнозе-
му із включенням лінз з битої жовтої цегли 
хІх ст. та уламками кахлів хх ст. та цемент-
ного розчину. У гумусному шарі траплялися 
поодинокі фрагменти керамічного посуду 
хІІ—XIII та XVII—XVIII ст. і дуже окислені 
вироби із заліза;

• шар чорно-сірого підзолистого ґрунту 
потужністю до 0,6 м, у якому трапилася вели-
ка кількість фрагментів керамічного посуду 

та поодинокі окислені вироби із заліза, скла 
(в тому числі фрагменти віконниць), свинцю 
та бронзи. Керамічні вироби у цьому шарі 
датовано хІІ—XIII та XVII—XVIII ст.

• шар чорно-сірого підзолистого ґрунту 
потужністю 0,2—0,3 м, у якому виявлено ре-
штки печі, вирізаної з лесу в оточенні фраг-
ментів посуду, вірогідно, хІІ ст.

Через виявлення решток печі давньорусь-
кого часу поглиблення шурфу до материка 
було припинене, оскільки бажано було б 
повністю вивчити даний об’єкт шляхом роз-
копок. Шурф законсервовано до 2019 р.

Рис. 1. Керамічні вироби з досліджень в ур. Посадова Гора (літописне місто треполь) у 2018 р.: А — хІ—хІІІ ст.; 
В — хVI—хVIІІ ст.; С — хІх — початку хх ст. 
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Вивчення описаних вище нашарувань у 
шурфі 1 дає змогу зробити наступні висновки:

• верхній шар потужністю 0,3—0,4 м являє 
собою переміщений з метою планування ді-
лянки ґрунт. Подібне планування, за отрима-
ними в музеї відомостями, мало місце під час 
відновлення обеліску в центрі майданчика 
після Другої світової війни і оформлення пар-
кової зони. ці відомості співпадають з віком 
дерева діаметром 60—70 см, від якого зберігся 
пеньок неподалік від шурфу. Воно було ви-
саджене вже після перепланування ділянки.

• культурний шар, який перекривав залиш-
ки давньоруської печі, також частково міг утво-
ритися при переплануванні ділянки, а частко-
во — у давньоруський та пост-давньоруський 
час, що пояснює наявність у ньому фрагментів 
посуду хІІ—XIII та XVII—XVIII ст.

• наявність серед решток печі матеріалів 
хІ—хІІ ст. може, при відсутності на цьому 
горизонті фрагментів кераміки хІІІ ст., свід-
чити про те, що житло було знищене і не від-
новлене після якихось подій хІІ ст., життя ж 
у місті тривало і у хІІІ ст.

Подальші дослідження на цій ділянці 
дозволять впевненіше реконструювати си-
туацію із заселенням ділянки та залишками 
житла доби русі.

Шурф 2 закладено між шкільним стадіоном 
та обеліском. розміри шурфу 2 × 2 м, доведе-
но до глибини 0,3—0,5 м на різних ділянках. 

На глибині 0,2—0,3 м від сучасної поверхні у 
шурфі виявлено залягання перепаленої гли-
ни з відбитками колотого дерева (рештки 
стін чи печі), серед якого траплялися дрібні 
уламки пісковику та фрагменти керамічних 
виробів хІІ—хІІІ та XVIІ—XVIII ст. такі ж 
уламки траплялися у шарі гумусу, що пере-
кривав згаданий вище об’єкт, який, вірогідно, 
є рештками печі пізнього часу. рештки печі 
зачищено, однак оскільки вони виходять за 
межі шурфу, дослідження після фіксації було 
припинено. об’єкт потребує подальшого, та, 
по можливості, повного дослідження.

Невелика глибина залягання культурних 
решток на ділянці шурфу 2 також може бути 
співвіднесена з переплануванням ділянки 
при відновленні обеліску — з тією різницею 
стосовно шурфу 1, що у даному випадку вер-
хній шар ґрунту було зрізано і рештки печі 
опинилися близько до поверхні.

Привертає увагу виявлення у шурфі 2 ве-
ликої кількості дрібних уламків пісковику, 
які утворилися при обтісуванні якихось ве-
ликих виробів. З описів міста трипілля часів 
Богдана хмельницького відомо, що дерев’яна 
церква збудована у XVI або XVII ст. мала під-
логу, зроблену з витесаних із каменю плит. 
Враховуючи ту обставину, що шурф 2 закла-
дено поблизу місця, де стояв цей храм, є віро-
гідність, що маємо справу з ділянкою, де під 
час будівельних робіт проводилася обробка 

Рис. 2. Знахідки з культурного шару з в ур. Посадова Гора (літописне місто треполь) у 2018 р.: 1—8, 10—13 — 
бронза; 9 — скло 
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Північна експедиція ІА НАНУ традиційно 
працювала у столичних передмістях, а саме у 
Гатному, Софіївській Борщагівці і ходосівці, 
а також продовжила вивчення дніпровсько-
го узбережжя в районі ржищева та Гребенів. 
останні з метою моніторингу сучасного ста-
ну відомих археологічних пам’яток та по-
шуку нових об’єктів культурного надбання 
обстежуються експедицією з ініціативи й за 
організаційного сприяння р. Бердника та за 
фінансування з боку очолюваної В. Колінь-
ком компанії «Візіком» 1 з 2016 р.

роботи 2018 р. були зосереджені на локаль-
ній ділянці нижче по Дніпру, на південь від 
села, де на пошкодженій береговою ерозією 
терасі та на краю корінного берега розміщені, 
включені до затвердженого рішенням 
Київської облради від 19.06.2003 р. № 099-08-
XXIV Переліку археологічних пам’яток куль-
турної спадщини Київської обл., запропоно-
ваних до занесення до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України, різночасові 
поселення Гребені-Панський ліс і Гребені-
Виноградне, зафіксували у 1979 р. є. Макси-
мов nf І. Зеленецька та обстежили у 1991 р. 
М. Відейко, а у 1993 р. — В. Петрашенко й 
В. Козюба, та Гребені-оністратів Шпильок, 
виявив у 1953 р. о. тереножкін, обстежи-

1. Маючи нагоду, хотілось би висловити щиру вдяч-
ність радану олексійовичу та Володимиру Васи-
льовичу за допомогу у реалізації цього цікавого й 
наукомісткого проєкту.

ли у 1960 р. М. Шмаглій і є. Петровська, у 
1979 р. — є. Максимов та І. Зеленецька, у 
1991 р. — М. Відейко і у 1993 р. — В. Петра-
шенко і В. Козюба. Названі пункти протягом 
2016—2017 рр. також оглядали працівники 
Північної експедиції (тривалість робіт зумо-
влена надто густою рослинністю і плануван-
ням подальших розвідок після опрацювання 
отриманих раніше матеріалів). У результаті 
констатовано викликані руйнуванням бере-
гової лінії Канівського водосховища значні 
пошкодження культурного шару та числен-
ні сліди несанкціонованих пошуків рухомих 
артефактів із використанням приладів для 
сканування металевих предметів. Водночас, 
на вказаній площі, крім фіксації пошкод-
жень, простежене поширення археологіч-
них знахідок за названими попередниками 
межами та відкрито культурно-хронологічні 
горизонти, які при роботах минулого століт-
тя не відзначались. особливої уваги заслу-
говують зібрані знахідки монгольсько-ли-
товської доби — періоду, все ще недостатньо 
висвітленого в розробках з давньої історії 
регіону.

З огляду на існування відділених проце-
сами ерозії від основного масиву того чи ін-
шого пункту ділянок, з метою визначення 
наявності культурного шару для вирішення 
питання щодо проведення їх науково-рятів-
них розкопок, здійснено зачистки відсло-
нень; у більшості випадків результати озна-
чених пошуків були цілком успішними.

чи виготовлення цих плит із каменю-піско-
вику для храму.

Під час досліджень на Посадовій Горі вияв-
лено археологічні знахідки, передусім кера-
мічні вироби, які можна датувати різним ча-
сом, починаючи від хІ—хІІІ ст.(рис. 1: А), до 
хVI—хVIІІ (рис. 1: В) та XIX — початку хх ст. 
(рис. 1: С). Інтерес становлять також вияв-
лені у культурному шарі вироби зі скла — 
фрагментовані браслети (рис. 2: 9), уламки 
віконниць та вироби з бронзи — хрестик, 
застібки, ґудзики, уламки браслетів, пряж-
ки тощо (рис. 2: 1—8, 10—13), які датуються 
давньоруським часом та свідчать про замож-
ність мешканців міста. Заразом перелічені 

вище знахідки охоплюють понад 900-річний 
період історії населеного пункту, закладено-
го у хІ ст. як давньоруське місто треполь. До 
останньої чверті хVIІ ст. він зберігав статус 
міста, пізніше — містечка, а у 1920-ті рр. пе-
ретворився на село.

Дослідження на Посадовій Горі надають 
унікальну можливість відтворити окремі 
сторінки цієї історії та підтвердити вже наяв-
ні відомості, зокрема стосовно будівництва 
храму у пізньому середньовіччі. Матеріали 
із розкопок після завершення обробки та 
підготовки до видання будуть передані до 
КЗ Кор Київський обласний археологічний 
музей у с. трипілля.

І. Готун 

РОБОТИ В ГРЕБЕНЯХ НА КИЇВЩИНІ 
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Крім зазначеного, згідно з програмою до-
слідження об’єктів культурної спадщини у 
с. Гребені та у його околицях о. Манігда та 
А. Борисов здійснили тахеометричну зйом-
ку розташованого біля села давньоруського 
городища, «повторно відкритого» під час 
робіт експедиції у 2016 р.

основним підсумком робіт (а за три польо-
ві сезони розвідзагони відвідали майже всі 
відомі у межах населеного пункту археоло-
гічні об’єкти) можна вважати доволі суттєве 
уточнення відомих раніше даних про надз-
вичайну сукупність археологічних пам’яток 

на території села та у його околицях і вис-
новок щодо доцільності та перспективності 
нових археологічних досліджень, включно зі 
стаціонарним вивченням окремих із них.

З огляду на трагічну та героїчну історію 
боїв за Гребенівський плацдарм окремої 
уваги заслуговує постановка питання щодо 
необхідності планування і наступної ре-
алізації комплексу заходів, спрямованих на 
збереження історичних ландшафтів періо-
ду Другої світової війни, які ще вціліли на 
окремих віддалених від села площах над  
Дніпром.

Північною експедицією ІА НАНУ у київсь-
ких передмістях, крім стаціонарного вив-
чення трьох пунктів, були також проведені 
розвідкові роботи у Гатному, Софіївській 
Борщагівці та ходосівці. У цьому сезоні ос-
танні полягали в огляді печери, зафіксованої 
під час робіт з благоустрою і пов’язаному з 
господарським освоєнням кількох земель-
них ділянок обстеженні охоронних зон 
трьох пунктів у складі ходосівського архео-
логічного комплексу. Вивчення периферії 
поселення ранньозалізної доби з півночі від 
городища Кругле і багатошарового селища 
ходосівка-Чернеча Гора описане окремо, а 
роботи поруч селища ходосівка-Фіалки з 
огляду на їх специфіку характеризуються у 
цьому повідомленні.

У зв’язку з виділенням учасникам Ато 
двох земельних ділянок площею 0,1125 га 
кожна (фактичні розміри східної виявились 
меншими за рахунок прокладеного вздовж 
її східного краю асфальтованого міжбудин-
кового проїзду) в кінці охоронної зони по-
селення ходосівка-Фіалки експедиції були 
замовлені роботи з обстеження означеної те-
риторії з метою встановлення наявності або 
відсутності на них історичного культурного 
шару та археологічних матеріалів 1. Сели-
ще в ур. Фіалки на лівому березі Гвоздовки 
між її руслом і дорогою на Креничі відкрив 
о. Сєров у 1983 р. За поширенням підйомно-
го матеріалу, репрезентованого виключно 

1. Колектив дослідників пункту принагідно вис-
ловлює щиру вдячність замовникам цих робіт 
В. оніщенку та Б. Скальському за взаєморозумін-
ня і сприяння організації робіт.

уламками кружального посуду XI—XIII ст., 
площа пункту визначена як 180 × 120 м. У 
1991 р. наявність пам’ятки констатували і 
В. Петрашенко та В. Козюба під час обсте-
ження об’єктів культурної спадщини по 
р. Віта (Сіверка) у рамках заходів з екологіч-
ного оздоровлення гідромережі останньої, 
відзначивши 25—30-сантиметрову потуж-
ність нашарувань і присутність у них ма-
теріалів вказаної хронології і доби раннього 
заліза, хоч наявність оголень шару чи факт 
шурфування ні в тексті звіту, ні в щоден-
нику не наведено, бракує і малюнків знахі-
док з поселення. Інформація про пам’ятку 
опублікована, при цьому у звіті площа за-
значена як 180 × 120 м, в публікації — як 80 × 
120 м. При розробці Генплану села у 2000 р. 
пам’ятку відвідали працівники Київського 
обласного центру з охорони пам’яток. У їх 
звіті наведено дані про пункт В. Петрашен-
ко і В. Козюби, згадано закладання 10 шур-
фів на площі 18 га, констатовано відсутність 
слідів людської діяльності на цій території 
та нанесено на карту відкриту о. Сєровим 
пам’ятку, щоправда, з продовженням її меж 
і на захід від дороги ходосівка-Креничі, де у 
звіті о. Сєрова за 1983 р. згадане скіфське по-
селення. Не виключено, що механічну суму 
відкритих о. Сєровим пам’яток давньорусь-
кого часу та доби раннього заліза з розта-
шованим між ними автошляхом у напрямку 
Креничів, і вважають двошаровим селищем 
в урочищі Фіалки, навколо якого після об-
стеження 2000 р. встановлено 50-метрову 
охоронну зону і 100-метрову зону регульова-
ної забудови.

І. Готун, Т. Бітковська, О. Казимір, М. Курзенков, Т. Лозниця 

НЕВІДОМИЙ ЗАРУБИНЕЦЬКИЙ ПУНКТ У ХОДОСІВЦІ 
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Шурфування порослих лісом з густим під-
ліском ділянок (на кожній закладено по шість 
рівномірно, наскільки це дозволяла рослин-
ність, розташованих по території шурфів) 
показало, що верхні шари ґрунту складені 
світло-сірим слабогумусованим опідзоле-
ним супіском з локальними потемніннями 
над материковим пластом без виражених 
меж. На глибині 0,4—0,8 м забарвлення вер-
хнього шару при переході у материковий 
сіро-жовтий пласт міняється на сіре. Мате-
рик складений сіро-жовтим піском і про-
стежений на глибині 0,6—1,0 м. У одному з 
шурфів на глибині 0,4 м зафіксована части-
на плями заповнення об’єкта, який згодом 
було повністю оконтурено і досліджено, в 
інших — незначна кількість уламків ліпно-
го посуду зарубинецької культури та кісток 
тварин. Суттєво, що верхній пласт знахідок 
не містив, а матеріал — неповний розвал 
чорнолискованої миски з прямим вінцем 
діаметром 34 см та денцем діаметром 11 см з 
глибини 0,8 м і фрагмент залізного серпа з 
вигнутим лезом із рештками ручки та двома 
заклепками в одному шурфі, уламок кільце-
вого піддону лискованої миски (?) в іншому 
(рисунок) тощо — зібраний переважно на 
рівні материка. описана миска репрезентує 
тип 3, варіант Б, а представлений фрагмен-
тами округлобоких горщиків з перегином у 
верхній частині тулуба кухонний посуд — 
тип 1 (за є. Максимовим, 1982). У числі ке-
раміки із нашарувань пункту наявні також 

сильнопрофільовані вінця з паличковими і 
пальцевими вдавленнями.

Культурно-хронологічні характеристики 
зафіксованого матеріалу — ліпна кераміка 
зарубинецької культури на противагу гон-
чарній — часів Київської русі чи навіть ліп-
ній — доби раннього заліза (хоч причини 
появи свідчень про наявність останньої на 
схід від дороги ходосівка-Креничі залиши-
лись нез’ясованими) — в сукупності з різни-
цею в рівні його залягання (на поверхні ма-
терика на глибині 0,6—1,0 м під стерильним 
прошарком на противагу 25—30-сантимет-
ровому верхньому шару безпосередньо над 
материком) в цьому випадку дозволяє вбача-
ти відсутність зв’язку виявленого локального 
місцезнаходження археологічного матеріалу 
з відомим за роботами 1980-х рр. поселенням 
доби раннього заліза та часів Київської русі в 
ур. Фіалки, у охоронній зоні якого здійснене 
обстеження. Відтак, описану фіксацію зару-
бинецького матеріалу цілком обґрунтовано 
слід вважати відкриттям щойно виявленого 
археологічного об’єкта, який, з огляду на спе-
цифіку кераміки, можна віднести до ранньо-
го періоду культури і при цьому розглядати 
як попередника зарубинецького горизонту 
розташованого неподалік городища Кругле.

Водночас, для повноцінного відображення 
описаного пункту даних недостатньо: виділя-
ти щойно виявлену пам’ятку у межах лише 
0,225 га відповідно конфігурації двох обсте-
жених ділянок, з огляду на загалом рівномір-

Фрагменти мисок та серпа з культурного шару пункту
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не розповсюдження окремих знахідок на їх 
площі (з окремими концентраціями, включа-
ючи і залишки споруди названого періоду), 
відтак — очевидну наявність матеріалів і на 
суміжних територіях, означало б спотворити 

об’єктивну картину, а проведення додатко-
вих робіт на площі сусідніх елітних садиб та 
у наповненій мережами і комунікаціями зоні 
відчуження наявних автошляхів на цьому 
етапі досліджень неможливе.

Крім стаціонарних і розвідкових дослід-
жень та зумовленого господарським освоєн-
ням кількох земельних ділянок обстеження 
їхньої території з метою з’ясування наяв-
ності або відсутності історичного культур-
ного шару та археологічних матеріалів, чому 
присвячено кілька повідомлень у цій збірці, 
Північна експедиція ІА НАНУ долучилась і 
до незначних за обсягами спелеоархеологіч-
них робіт. Їх необхідність зумовила інфор-
мація сільського голови ходосівки М. Пян-
чука щодо фіксації у південній частині 
села під час здійснення робіт з благоустрою 
нез’ясованих хронології та призначення під-
земних обсягових форм 1 .

Наявність свого часу навколо ходосівки 
і безпосередньо на території села угідь тих 
чи інших монастирів, поширена серед міс-
цевої людності легенда про походження на-
віть самої назви населеного пункту від імені 
св. Феодосія, природні умови мікрорегіону, 
що сприяли створенню підземних споруд як 

1. Маючи нагоду, співробітники експедиції вислов-
люють щиру вдячність шановному Миколі леоні-
довичу за увагу до культурного надбання разом зі 
сподіваннями на подальшу плідну співпрацю.

людиною (щодо чого показові розташовані 
на незначній відстані від села Гнилецький 
печерний комплекс біля сусідніх лісників, 
печера в укріпленнях городища козацької 
доби в ур. Крутий Горб на північно-схід-
ній околиці рославичів, ще одна — у схилі 
корінного берега Дніпра біля Підгірців), так 
і природою (на околиці ходосівки у так зва-
ному Глейовому яру знаходиться найбіль-
ша у Київській обл. нерукотворна печера 
«Геонавт», довжиною 60 м) зумовили доволі 
значний інтерес до вказаного повідомлення, 
особливо — з урахуванням широтної орієн-
тації цього приміщення та спрямування на 
захід його входу.

огляд розташованої по вул. Молодіжна 
споруди дозволив констатувати наявність 
вирізаної в лесі західного схилу, зайнятого 
городищем Кругле з прилеглим поселен-
ням, останця корінного берега Дніпра під-
прямокутної камери, яку характеризують 
місцями пошкоджене незначними вивалами 
округле склепіння, вирізана у верхній поло-
вині східної стінки доволі значних розмірів 
ніша з напівкруглим завершенням, горизон-
тальна долівка, вкрита чорним прошарком 

І. Готун, Т. Бобровський, В. Циліцький 

ПЕЧЕРА У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ ХОДОСІВКИ 

обстежена у сезоні 2018 р. 
печера в ходосівці 



Київська область

72

(рисунок). Стінки приміщення материкові, 
їх стан свідчить про відсутність завалених 
камер, пов’язані зі входом конструкції не 
збереглись.

Архітектурні особливості склепіння та й 
загалом оглянутого об’єкта дозволяють до-
сить впевнено стверджувати, що він репре-
зентує врізану у схил господарську споруду 
(льох) і побутував, найімовірніше, наприкін-
ці XIX — на початку XX ст. Слід зауважити, 
що крім зменшення працезатрат при гори-
зонтальному вибиранні породи у порівнянні 
з вертикальним, таке облаштування споруд 
для запасів, властиве садибам, розташованим 
у місцях, де ґрунтові води підходять близько 
до поверхні і має широкі аналогії у народ-
ному побуті минулого століття, а саме такі 
природні умови притаманні розташованим 

поруч русла Гвоздовки домоволодінням по 
вул. островського, Молодіжна та ін. До того 
ж, улаштування погреба за межами власне 
двору дозволяло господарю не лише певною 
мірою економити площу останнього, а й роз-
міщувати призначену для зберігання запасів 
споруду у зоні кращого візуального контро-
лю. Наявність темного прошарку на долівці 
оглянутого об’єкта в ходосівці, схоже, зумов-
лена ситуативним підтопленням приміщен-
ня поверхневими водами, не виключено — 
уже після припинення експлуатації.

Попри відсутність у обстеженому об’єкті 
певної унікальності, він все ж відображає 
цікаву сторінку народної архітектури, що 
відійшла чи відходить у минуле разом з ін-
шими особливостями села Середньої Над-
дніпрянщини XVIII—XX ст.

Силами Північної експедиції ІА НАНУ 
на замовлення тоВ «ВК “Підряд”» у зв’язку 
із запроектованим будівництвом багаток-
вартирних житлових будинків здійснені 
поглиблені розвідкові дослідження на тери-
торії урочища циганське Болото в с. Гатне, 
у південно-західному передмісті Києва у ме-
жах частини поселення Гатне 2. означений 
пункт зі знахідками часів фінального палео-
літу, неоліту, трипільської культури, доби 
середньої та пізньої бронзи і раннього заліза, 
давньоруського, монгольсько-литовського та 
козацького періодів виділений у 2005 р. спів-
робітниками ДП НДц “оАСУ” ІА НАНУ 
на площі і за межами відкритого у 1983 р. 
о. Сєровим і оглянутого у 1991 р. В. Пет-
рашенко з В. Козюбою поселення бронзо-
вої доби. Фіксація на ділянці наконечника 
стріли свідерського типу разом з іншими 
крем’яними знаряддями часів фінального 
палеоліту — неоліту, фрагментів ліпного 
посуду трипільської культури, бабинсько-
го, сосницького, тщинецького, білогрудівсь-
кого типів доби бронзи, підгірцівсько-ми-
лоградської культури раннього залізного 
віку, гончарної часів Київської русі (разом з 
синхронними побутовими речами, елемен-
тами озброєння та спорядження бойового 
коня), монгольсько-литовського і козацько-
го періоду, разом з простеженими як під час 
робіт 2005 р., так і при поточному обстежен-

ні людськими кістками, дозволяє віднести 
охарактеризований пункт до числа об’єктів, 
які своєю наукомісткістю виходять за межі 
вузькохронологічної і вузькорегіональної 
проблематики і потребують ретельного під-
ходу до подальшого вивчення. Наведений 
висновок підтвердився і в 2015 р. під час охо-
ронних досліджень Поліської експедиції ДП 
«НДц “оАСУ”» ІА НАНУ дещо західніше, 
обстеженої у поточному сезоні території.

Необхідність поглиблених робіт звітного 
сезону викликала констатація у 2005 р. по-
ширення на значній площі згаданої доволі 
складної і хронологічно багатоструктурної 
пам’ятки з відзначенням більших чи менших 
концентрацій археологічного матеріалу, але 
без виділення чітких меж локальних ділянок 
у складі досліджуваного утворення. Відтак, 
для організації обов’язкових перед будівель-
ними роботами науково-рятівних досліджень 
була необхідна деталізація характеристики 
наявного культурного шару. З цією метою у 
межах ділянки простежено особливості роз-
повсюдження підйомного матеріалу, закла-
дено низку шурфів і пошукових траншей та 
здійснено зачистки наявних відслонень.

Здійснені роботи дозволяють вказувати 
на існування у складі обстеженої території 
кількох ділянок зі значно пошкодженими і 
перевідкладеними та насиченими сучасним 
сміттям нашаруваннями, пов’язаних із заси-

І. Готун, О. Казимір, Р. Бабенко, М. Осипенко 

РОЗВІДКОВІ РОБОТИ У ГАТНОМУ 
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панням наявних свого часу природних скла-
док місцевості і функціонуванням у межах 
вивчених площ колгоспної птахоферми. Від-
так, потужність шару з включенням окремих 
дрібних уламків різночасової кераміки у пев-
них місцях становить понад 3 м, натомість на 
іншій частині ділянки крізь рослинність були 
простежені контури впущеного в материк до-
волі крупного об’єкта давньоруської доби. 
Прикметно, що деякі місця були позбавлені 
нашарувань вже після обстеження 2005 р., та 
й зайнята нині індивідуальними садибами 
північно-східна частина досліджуваного се-
лища на той момент була незабудована.

На противагу ділянкам з пошкодженим 
шаром під час обстеження також зафіксо-
вані складені різнобарвними темними суг-
линками, що місцями утворювали різної 
потужності дво- тришарові напластування, 
зони концентрації археологічних матеріалів. 
Для однієї з них властиве переважання улам-
ків ліпного посуду доби палеометалів, для 
іншої — фрагментів середньовічного кру-
жального посуду з профілюванням, прита-
манним періоду Київської русі та, у значно 

меншій кількості, монгольсько-литовських 
часів. як і під час досліджень 2005 р., серед 
репрезентованих кістками тварин кухонних 
відходів у кількох місцях було зафіксовано 
досить відчутно подрібнені людські кістки. 
Водночас, встановити їх зв’язок з можливи-
ми розораними підкурганними поховання-
ми (а такі, розкопані під наглядом Д. Само-
квасова, В. Антоновича та л. Івановського 
у 1874 р. під час роботи III Археологічного 
з’їзду в Києві і віднесені до середньодніп-
ровської та скіфської культур, відомі саме 
між Гатним і теремками), пошкодженого пе-
реміщенням ґрунту невідомого і, не виклю-
чено, пов’язаного зі згаданою поселенською 
структурою некрополя середньовічної доби, 
неодноразово виявленими навколо Гатного 
неупорядкованими похованнями бійців пе-
ріоду Другої світової війни чи якимись ін-
шими неназваними об’єктами на нинішньо-
му етапі досліджень поки що неможливо.

За результатами охарактеризованого обсте-
ження замовнику надано документи про не-
обхідність подальших стаціонарних дослід-
жень з урахуванням отриманих матеріалів.

Заплановані на поточний сезон стаціонарні 
роботи на Софіївсько-Борщагівському селищі 
у зв’язку із забудовою без передбачених чин-
ним законодавством попередніх охоронних 
розкопок однієї із недосліджених земельних 
ділянок і проведенням навколо неї шляхо-
вих робіт довелось перенести на невизначене 
майбутнє. тим не менше, пункт, середньовіч-
ний горизонт якого репрезентує одне із най-
ширше досліджених неукріплених поселень 
цього часу у східноєвропейському регіоні (у 
межах його лівобережної частини протягом 
2008—2017 рр. розкрито 15300 м2 без урахуван-
ня 1500 м2 і 6900 м2, розкопаних, відповідно, на 
правобережній і лівобережній частинах впро-
довж 1990-х рр.), не залишився без уваги: тут з 
метою встановлення наявності чи відсутності 
історичних культурних нашарувань та архео-
логічних матеріалів було обстежено дві ділян-
ки площею по 1006 м2 кожна 1 .

1. Науковці експедиції принагідно висловлюють 
щиру вдячність замовникам названих робіт 

роботи попередніх сезонів показали, що 
культурні нашарування на пам’ятці, хоча й 
відчутно пошкоджені переплануваннями і 
відбиранням верхнього чорноземного плас-
та, що було простежено протягом перших 
сезонів систематичних планомірних розко-
пок, у подальшому фіксувались лише у виг-
ляді залишків, змішаних з будівельним та 
побутовим сміттям; остання обставина була 
зумовлена систематичним складуванням на 
невивченій території відходів від зведення 
навколо приватних будинків з наступним 
прибиранням і розрівнюванням площі. 
Попри вказане, під час розкопок навіть у 
залишках шару поселення, було виявлено 
значні серії досить цінних артефактів, се-
ред яких — доволі рідкісні на площі Східної 
європи речі. Загалом, комплекс отриманих 
знахідок дає змогу характеризувати дослід-
жуваний соціально-економічний феномен 

о. левченко і М. Шупику за взаєморозуміння і чіт-
ку організацію виробничого процесу.

І. Готун, О. Казимір, М. Курзенков, М. Гунь 
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лівобережна частина Софіївсько-Борща-
гівського поселення: план відкритої пло-
щі з відображенням взаєморозташування 
зафіксованих об’єктів. Умовні позначен-
ня: 1 — археологічні об’єкти; 2 — переко-
пи; 3 — ділянки, забудовані без проведен-
ня археологічних досліджень
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як достатньо складний, з високим рівнем 
добробуту мешканців та високорозвиненим 
багатогалузевим господарством. особливо 
наукомісткі дані були отримані при розчис-
тці залишків заглиблених у материк нижніх 
частин споруд, а їх планіграфія і хроноло-
гія засвідчують формування на пункті са-
дибних комплексів, розташованих обабіч 
вулиці, спрямованої майже аналогічно су-
часній стежці від вул. Скіфської до греблі 
ставка 10 на р. Нивка — у меридіональному 
напрямку з незначним відхиленням (рису-
нок). центральна частина східної лінії до-
могосподарств часів Київської русі знищена 
згаданим несанкціонованим будівництвом 
по вул. Васнєцова, 14, а обстежені дві ділян-
ки, розташовані у центрі мису ставка 10 по 
вул. Васнєцова, 12 і 10, примикають до назва-
ної ділянки та до ділянки по вул. Васнєцова, 
8, де у 2010—2012 рр. вивчено як давньорусь-
кі споруди з відповідним комплексом кера-
міки і речових знахідок, так і об’єкти періо-
ду пізнього трипілля та різних етапів доби 
бронзи — раннього заліза.

Зрозуміло, що описане розташування вка-
заних ділянок зумовило фіксацію на їх пло-
щі археологічного матеріалу, тим більше, 
що залишки нашарувань були простежені 
на їхній південно-східній межі у стінці про-
кладеної без погодження траншеї газогону в 
бік забудованої також без попередніх архе-
ологічних досліджень ділянки по вул. Вас-
нєцова, 11. Під час робіт цього сезону на 
вказаних ділянках по вул. Васнєцова, 12 і 
10 у закладених на їх площі 20 шурфах (по 
10 на кожній), розміщених загалом рівно-
мірно по всій території, над виявленим на 
глибині 0,2—1,0 м материком, під частково 
задернованим насипним світло-коричневим 
суглинком, простежено рештки культурних 
нашарувань, а саме 10—40-сантиметровий 
пласт сильно гумусованого ґрунту чорного 
кольору з численними фрагментами дав-
ньоруської кружальної кераміки та ліпної 
періоду палеометалів, окремими кістками 
тварин та іншими слідами життєдіяльності 

людини, що нижче переходив у аналогіч-
ний, простеженому на вказаній пам’ятці, 
горизонту доби первісності світло-сірий з 
лінзами коричневого кольору пласт, у яко-
му зафіксовано непоодинокі верхні частини 
археологічних об’єктів, заповнених чорним 
сильно гумусованим ґрунтом. Крім кераміч-
них уламків та археозоологічного матеріалу, 
із шурфів походили також залізні предмети, 
серед яких — деформований ніж, металур-
гійні шлаки, шматки печини та обгорілої 
глиняної обмазки, каміння. трьома шурфа-
ми виявлені перекопи, також властиві для 
пункту після початку його освоєння для ін-
дивідуальної забудови.

З урахуванням цільового призначення 
обстежених ділянок — «ведення особистого 
селянського господарства» і перспективою 
його подальшої зміни на «будівництво та 
обслуговування житлового будинку і госпо-
дарських споруд (присадибна ділянка)», за 
результатами проведених робіт констатова-
но відсутність заперечень проти вирощуван-
ня у їх межах сільськогосподарських культур, 
та з огляду на фіксацію культурних нашару-
вань з археологічними матеріалами та вер-
хніх частин археологічних об’єктів, заува-
жено, що будь-яким будівельним роботам, 
прокладанню мереж і комунікацій, іншим 
пов’язаним з проникненням у товщу наша-
рувань діям (висаджування дерев тощо), ма-
ють передувати охоронні археологічні до-
слідження, які, згідно Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» проводять-
ся за рахунок коштів замовника робіт. Крім 
того, оскільки територія пам’ятки згідно 
чинного законодавства (Земельний кодекс 
України, Закон України «Про охорону куль-
турної спадщини») має бути віднесеною до 
земель історико-культурного призначення 
і, відповідно до ст. 17 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини», може пе-
ребувати лише в державній власності, для її 
перебування у приватній власності вона має 
бути дослідженою на всій площі на всю гли-
бину культурних нашарувань.
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Північною експедицією ІА НАНУ огляну-
то кілька пунктів у київських передмістях; 
частина з них входить до складу ходосівсь-
кого археологічного комплексу. З огляду на 
специфіку, деякі із цих робіт описані в окре-
мих публікаціях, а пов’язані з господарським 
освоєнням ділянок обстеження периферії 
селища ранньозалізної доби з півночі горо-
дища Кругле і багатошарового поселення 
ходосівка-Чернеча Гора, характеризується у 
цій роботі. одна із ділянок розташована на 
межі охоронної зони першого пункту, інші 
чотири — в охоронній зоні наступного.

Ділянка площею 0,0456 га примикає до 
підніжжя меридіонально спрямованого ос-
танця корінного берега Дніпра, південна 
частина якого зайнята городищем Кругле, 
а решта майданчика — прилеглим з півночі 
до останнього неукріпленим поселенням 
доби раннього заліза, відкритим у 1947 р. 
І. Фабріціус, Н. лінкою та є. Покровською і 
додатково обстеженим (з уточненням меж) у 
1976 р. є. Петровською. Згодом пам’ятку не-
одноразово відвідували дослідники, що пра-
цювали в регіоні наприкінці минулого та на 
початку ххІ ст. Крутизна схилів останця не 
залишає шансів на фіксацію на їхній площі 
культурного шару та археологічних об’єктів, 
аналогічна ситуація і з площею внизу під 
схилами: закладені на вільній від складова-
них тут будматеріалів, висаджених плодо-
вих дерев та встановленого будівельного ва-
гончика частині ділянки п’ять шурфів при 
потужності відкладень 1,0—1,2 м дозволили 
констатувати відсутність шару й знахідок, а 
простежений у двох шурфах гумусований 
прошарок не містив притаманних посе-
ленським шарам включень, навіть на рівні 
мікродомішок. За результатами обстеження 
власнику надано висновок про можливість 
її використання з цільовим призначенням 
«для ведення особистого селянського госпо-
дарства» із застереженням про передбачену 
законодавством необхідність зупинити ро-
боти у випадку фіксації знахідки археологіч-
ного чи історичного характеру, повідомити 
про це органи охорони культурної спадщи-
ни та укласти з ними відповідний охорон-
ний договір.

Ділянки площею 0,0663, 0,1069, 0,1315 та 
0,1378 га розташовані в охоронній зоні, від-
критого у 2000 р. Ю. толкачовим та ін. сели-
ща ранньозалізної доби, часів Київської русі 

та періоду українського козацтва ходосівка-
Чернеча Гора.

На розміщеній по вул. Чернеча, б/н, при-
значеній для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) першій з них, 
площею 0,0663 га, у закладених шести шур-
фах під 35-сантиметровим орним шаром 
простежено гумусований прошарок без влас-
тивих поселенським нашаруванням вклю-
чень (печина, вуглики, шматочки глиняної 
обмазки), навіть на рівні мікродомішок; ма-
терик на ділянці зафіксований на глибині 
0,4—0,6 м. Під час проведеного обстеження 
на поверхні ділянки матеріалу не виявлено, 
у окремих шурфах знайдено один дрібний 
уламок стінки горщика XVII—XIX ст. та два 
недіагностичних фрагменти стінок ліпних 
посудин доби палеометалів (?), що може за-
свідчувати належність означеної території 
до ресурсної зони розташованого південні-
ше селища ранньозалізного, давньоруського 
й козацького часів. Відповідно, власнику на-
дано висновок щодо можливості використан-
ня території згідно цільового призначення 
із застереженням, як у попередньому і на-
ступних випадках, про передбачену зако-
нодавством необхідність зупинити роботи 
у випадку фіксації знахідки археологічного 
чи історичного характеру і повідомити про 
це органи охорони культурної спадщини з 
укладанням з ними відповідного охоронно-
го договору.

Наступна, площею 0,1378 га, розташована 
дещо південніше на тій само вулиці, при-
значена для ведення особистого селянсько-
го господарства і обстежена у зв’язку зі змі-
ною цільового призначення теж на землі для 
будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 
Закладені на її площі шість шурфів дозволи-
ли переконатись у відсутності культурних 
нашарувань: під верхнім довізним пластом 
всюди залягало побутове сміття, яким заси-
пали верхів’я широтно спрямованого яру; 
середня частина останнього помітна в сучас-
ному рельєфі. Гіпотетична можливість пот-
рапляння до шару засипання археологічних 
матеріалів разом з не менш гіпотетичною 
ймовірністю наявності між закладеними 
тут шурфами вцілілих ділянок культурного 
шару зумовили включення до висновку про 
можливість згаданої зміни цільового при-
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значення ділянки стандартного для таких 
випадків застереження на випадок фіксації 
знахідок історичного чи археологічного ха-
рактеру.

цільове призначення з півночі прилеглої 
до попередньої ділянки площею 0,1069 га, 
розташованої по вул. Зелений гай, б/н, та-
кож планувалось змінити з ведення особис-
того селянського господарства на землі для 
будівництва і обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель і споруд. тут 
під час робіт констатовано викликану пла-
нувальними роботами відсутність культур-
ного шару у закладених восьми шурфах. У 
простеженому місцями передматериковому 
прошарку сіро-жовтого суглинку без власти-
вих культурному шару включень виявлено 
один надто дрібний фрагмент гончарної ке-
раміки. Аналогічні знахідки походили також 
із засипки сучасного перекопу, заповненого 
ґрунтом, візуально тотожним простеженому 
на сусідніх городах. За результатами робіт 
власнику надано висновок стосовно можли-
вості використання ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд з наведеним 
вище застереженням.

Аналогічна ситуація щодо цільового при-
значення і з ділянкою площею 0,1315 га по 
вул. Зелений гай, яка зі сходу примикає до 
двох попередніх. Її територія також зазна-
ла відчутних перепланувань, а у південній 
частині пошкоджена згаданим доволі глибо-
ким широтно спрямованим яром. На площі 
цього домоволодіння закладено п’ять шур-
фів; з окремих походили невиразні дрібні 
уламки кружального посуду, дещо більше 
фрагментів зібрано на топографічно ви-
щій південній межі ділянки, яка, ймовірно, 
маркує рівень території до проведення пла-
нувальних робіт. ще в одному шурфі про-
стежені залишки об’єкта козацької доби з 
уламками кухонного й столового посуду, 

притаманного пунктам названого часу у 
досліджуваному регіоні. Наявність на обсте-
женій площі археологічних матеріалів могла 
б засвідчувати продовження до цих меж те-
риторії поселення на Чернечій горі, відкри-
того у 2000 р. працівниками обласного цен-
тру з охорони пам’яток. Водночас, останнє 
виявлене не випадково чи під час наукових 
розвідок, де уточнення меж пункту можна 
було б запланувати на майбутнє, а під час 
обстеження території села на замовлення 
сільради у зв’язку з розробкою Генплану. 
Відтак, рівень відповідальності за результати 
робіт у такому випадку мав би бути зовсім 
іншим. тому, відкинувши підозру відносно 
компетенції обласних пам’яткоохоронців, 
залишається припустити, що на цій тери-
торії існував відокремлений від основного 
ядра поселення локальний об’єкт з утво-
ренням навколо культурного шару, рештки 
якого і були простежені під час досліджень 
цього сезону. Відповідно, крім загальних для 
всіх ділянок на Чернечій горі застережень 
на випадок фіксації знахідок історичного чи 
археологічного характеру, власнику вказано 
на обов’язковість охоронних археологічних 
досліджень перед будь-якими пов’язаними 
з проникненням у товщу нашарувань робо-
тами і на необхідність завершення вивчення 
зафіксованого у одному із шурфів об’єкта.

Крім того, оскільки за результатами робіт 
2000 р. органами охорони культурної спад-
щини навколо пам’яток за 100 м від меж 
охоронної зони було встановлено зону регу-
лювання забудови, у всіх випадках форму-
лювання цільового призначення земельної 
ділянки «для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд» власникам було вказано на необ-
хідність узгодження питань забудови з орга-
ном охорони культурної спадщини Київсь-
кої облдержадміністрації — Управлінням 
культури, національностей та релігій.

обстеження розташованих в урочищі 
Фіалки в ходосівці двох ділянок, під час яко-
го було виявлено невідомий раніше осередок 
зарубинецької культури, вже описане, згада-
но і про фіксацію в одному із шурфів плями 
заповнення археологічного об’єкта. Після 

завершення робіт з визначення наявності / 
відсутності на виділеній для господарсько-
го освоєння площі історичного культурного 
шару й археологічних матеріалів шурф було 
розширено до повного оконтурення вияв-
леної споруди із заглибленою основою, а її 
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Рис. 1. житло зарубинець-
кої культури на нововияв-
леному пункті в ур. Фіал-
ки в ходосівці на етапі 
вибирання заповнення 

Рис. 2. Уламки вінець та верхніх частин посудин із заповнення житла 
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заповнення вибрано. При розкопках засто-
совано методичні прийоми, зазвичай прак-
тиковані для інших хронологічно наближе-
них поселенських пам’яток.

Заповнення будівлі простежене з глибини 
0,4 м від сучасної поверхні, у порівнянні з 
навколишнім культурним шаром воно мало 
дещо темніше забарвлення і відрізнялось 
значно більшою концентрацією печини та 
кераміки. Форма об’єкта — підквадратна, 
розміри — 4,0 × 3,8—3,9 м, глибина — 1,0 м 
від сучасної поверхні (0,6 м від рівня фікса-
ції плями), споруда зорієнтована стінами за 
сторонами світу з незначним відхиленням 
(рис. 1). Біля її південної стіни, майже посе-
редині, розчищено заповнену аналогічним 
основним нашаруванням стовпову ямку діа-
метром близько 0,3 м і глибиною 0,2 м від 
рівня долівки.

Біля тієї само стінки виявлено залишки 
овального глинобитного вогнища 1, роз-
мірами 0,5 × 0,3 м, сильно поруйнованого 
ще в давнину. Над ним зафіксовано значне 
скупчення фрагментів кераміки та шматків 

печини. Вздовж східної стінки простежено 
вогнище 2, розмірами 1,8 × 1,3 м, підтрикут-
ної у плані форми. Воно складалося із глино-
битного череня і завалів каміння зі слідами 
термічного впливу. У заповненні споруди 
над цим опалювальним пристроєм також 
зібрано велику кількість уламків посуду й 
шматків печини.

Керамічний комплекс складає столовий 
і кухонний посуд (рис. 2: 3). Перший пред-
ставлений кількома фрагментами стінок 
підлискованої тонкостінної миски та де-
кількома уламками підлискованих горщиків 
(тип 2, варіант В за є. Максимовим); один із 
них — з прямим вінцем, другий — зі слабо-
профільованим, причому, незначний від-
соток лискованих виробів можна вважати 
характерною рисою комплексу. Кухонний 
репрезентований здебільшого округлобоки-
ми горщиками. Приблизно однакова кіль-
кість вінець має сильно- та слабовиражений 
профіль (приблизно по 40—42 %), присутня 
також доволі значна кількість прямих вінець 
(18—20 %). орнаментація верхнього краю 

Рис. 3. Виявлені при вивченні споруди фрагменти нижніх 
частин горщиків та керамічне прясельце
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здійснена паличковими та пальцевими вдав-
леннями. ще одна особливість колекції — 
незначна кількість фрагментів тарного по-
суду: серед зібраного матеріалу превалюють 
форми середніх розмірів.

Індивідуальні знахідки із заповнення кот-
ловану та навколишнього культурного шару 
представлені фрагментами розтиральників, 
точильних брусків, виготовленим зі стінки по-
судини прясельцем, уламками залізного ножа 
та кованого цвяха; в числі інших знахідок з 
розкопу — печина, шлаки та кістки тварин.

особливості залягання археологічного ма-
теріалу у дослідженому житлі у порівнянні 
зі специфікою простежених у інших шур-
фах нашарувань дозволяють не виключати 
наявність археологічних об’єктів у місці ви-
явлення розвалу миски та концентрації ке-
рамічних уламків включно з піддоном іншої. 
це припущення доцільно перевірити під час 
подальших досліджень.

Фіксація описаного осередку безсумнівно 
сприятиме уточненню бачення системи за-
селення регіону на рубежі нової ери.

Північна експедиція ІА НАНУ розпочала 
стаціонарне вивчення ще однієї пам’ятки 
ходосівського археологічного комплексу — 
багатошарового поселення ходосівка-Чу-
маків Куток. Селище доби раннього заліза, 
часів Київської русі та козацького періоду 
у заплаві Дніпра на межі угідь ходосівської 
сільської ради і НПП «Голосіївський» від-
крите експедицією у 2007 р. і пізніше лише 
обстежувалось з шурфуванням, зокрема і 
при зміні цільового призначення зайнятих 
ним земель із «ведення особистого селянсь-
кого господарства» на «ведення індивіду-
ального садівництва». Поточні дослідження 
полягали у спостереженні за земляними ро-
ботами, а після фіксації під час останніх ді-
лянки вцілілих культурних нашарувань — у 
їх науково-рятівних розкопках 1 .

Необхідність досліджень зумовлена роз-
міщенням проєктованого садового будинку. 
його розташування у північній частині пун-
кту, де свого часу відбувалось несанкціонова-
не вибирання ґрунту, після чого залишились 
окремі ділянки з частково вцілілим культур-
ним шаром, згодом перекриті потужним 
пластом гідронамиву, унеможливлювало ві-
зуальний пошук збережених нашарувань і 
зумовило потребу у проведенні нагляду. У 
ході робіт встановлено, що намивний пісок 
на глибині 0,7 м і нижче переходять у мате-

1. Колектив дослідників пункту висловлює вдячність 
голові правління оК Ст «лугове» о. Соломянюку 
та власнику ділянки р. Бузурному за досягнуте 
взаєморозуміння та чітку організацію робіт.

рик — жовтий річковий пісок, а культурний 
шар, навіть перевідкладений, відсутній май-
же на всій площі майбутньої будівлі, крім 
південно-східного кута. тут на ділянці роз-
мірами близько 5 × 4 м виявлено пошкод-
жені різночасовими перекопами нашару-
вання і відзначено їх поширення на південь 
і схід. З півночі та північного заходу зафіксо-
вано заглиблення від вибирання ґрунту. На 
означеній ділянці шару розбитий розкоп, у 
межах якого застосовано загальні методичні 
прийоми, практиковані при дослідженні ін-
ших поселенських пам’яток.

Нашарування потужністю від 0,10 до 0,35 м 
(найчастіше близько 0,20 м) складені пере-
важно однорідним темно-сірим супіском, 
що підстеляє пласт білого намивного піску 
потужністю 0,20—0,60 м і плавно переходить 
у материк з дещо хвилястою поверхнею. На 
світлому тлі останнього виявлено і дослідже-
но чотири побутово-господарських об’єкти.

Об’єкт 1 зафіксований на глибині 0,20 м 
від верхньої межі культурного шару, як об-
лямована по периметру темно-сірою смугою 
округла, діаметром 0,8 м, аморфна пляма 
однорідного інтенсивно чорного супіску. Зі 
сходу невеличкий сегмент верхньої части-
ни споруди частково пошкоджений давнім 
перекопом. об’єкт вибирався по чвертях з 
фото- і графічною фіксацією бровок. У ос-
нові його заповнення — однорідний чорний 
супісок, що подекуди включав вуглинки і не 
містив іншого матеріалу. Між заповненням і 
материком без вираженої межі переходу як з 
боку заповнення, так і з боку материка про-
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стежений 10—15-сантиметровий дифузний 
шар сіро-жовтого кольору. Заглиблена час-
тина споруди мала овальну форму, розміри 
1,15 × 0,90 м, лінзоподібний перетин з плав-
ним переходом стінок у долівку, заглиблену 
в центральній частині на 0,35 м.

Об’єкт 2 розміщений за 0,05—0,10 м пів-
денніше попереднього, простежений на тому 
само рівні. репрезентує невелику пляму чор-
ного супіску, що по краях теж має темно-сіре 
забарвлення, овальну у плані, дещо витяг-
нуту з північного заходу на південний схід, 
у західній частині приблизно на 0,20—0,25 м 
пошкоджену перекопом. На рівні виявлення 
її довжина становила 0,90—1,00 м, ширина 
вцілілої частини — 0,35—0,40 м. Вибирався 
об’єкт по половинах з фіксацією повздовж-
нього розрізу. Майже на всю глибину він за-
повнений однорідним чорним супіском, що 
при переході в материк утворював 10-санти-
метровий прошарок суміші зі світлим мате-
риковим, також без утворення чітких меж. 
Заглиблена частина споруди у плані овальна, 
довжиною близько 1,0 м за збереженої ши-
рини 0,4 м, з похилими стінками, що плавно 
переходять у дно, яке знижується у напрямку 
центру і сягає глибини 0,30 м. При вивченні 
заповнення зібрано нечисленні уламки до-
волі грубого ліпного темно-червоного посу-
ду, що знаходить аналогії у старожитностях 
підгірцівсько-милоградської культури.

Об’єкт 3 вивчений за 0,80—0,90 м на за-
хід від попередніх, на тій само глибині; мав 
овальну, дещо витягнуту в широтному на-
прямку частково пошкоджену перекопом з 
південного боку пляму заповнення. Її вцілілі 
розміри становлять 0,70 × 0,30 м, ще близько 
0,15—0,20 м припадає на перекоп. Змішане з 
жовтим річковим піском одношарове чорне 
супіщане з аморфними контурами заповнен-
ня об’єкта ближче до стін та долівки відносно 
плавно, без чітко вираженої межі, переходи-
ло в материк і знахідок не містило. Котлован 
споруди овальний у плані, довжиною 0,70 м і 
збереженою шириною 0,35 м, в перетині лін-
зоподібний, з плавним переходом стінок у 
долівку, заглиблену у центрі на 0,25 м.

описані три об’єкти за формою і розміра-
ми та кольором і морфологією заповнення 
подібні один до одного, розташовані поруч і, 
найімовірніше, функціонально пов’язані між 
собою, а зібрана в одному з них (№ 2) керамі-
ка може датувати період використання всього 
комплексу. Водночас, ще одна досліджена в 
системі описаного розкопу споруда відчутно 
відрізнялась і, очевидно, маркує більш ранній 
період існування поселенської структури ран-
ньозалізної доби в урочищі Чумаків Куток.

Об’єкт 4 знаходився західніше поперед-
ніх, виявлений на глибині 0,30—0,35 м від 
верхнього рівня фіксації культурного шару. 

оконтурений лише на материковій поверх-
ні, на тлі якої читався у вигляді плями сіро-
го і сіро-коричневого супіску, що виділялась 
своїм темнішим забарвленням. округлий у 
плані, діаметром 1,30—1,40 м, з нечіткими ме-
жами, простеженими доволі умовно. З півночі 
і заходу від об’єкта культурний шар і матери-
кова поверхня практично знищені вибиран-
ням піску, хоч безпосередньо заповнення ли-
шилось неушкодженим. Споруда вибиралась 
по половинах з графічною і фотофіксацією 
розрізу. Заповнення об’єкта виявилось склад-
нішим порівняно з іншими, а розміри дещо 
більшими, ніж читались на рівні виявлення 
плями. В центрі у верхній частині заглиблен-
ня залягав шар однорідного сіро-коричнево-
го супіску, подекуди — із включенням дріб-
них вуглинок. його потужність неоднакова: 
від 0,40 м у центральній та південно-західній 
частинах до 0,15—0,20 м ближче до країв, де 
цей пласт плавно переходив у однорідний сі-
рий супісок, що також містив вуглинки, мав 
потужність від 0,10 до 0,30 м та залягав пере-
важно по краю об’єкта і біля його долівки. У 
центральній частині під однорідним сіро-ко-
ричневим супіском фіксувалась доволі потуж-
на, до 0,40 м, лінза сіро-жовтого плямистого 
супіску з вкрапленнями однорідного сіро-ко-
ричневого. описана стратиграфічна ситуа-
ція, ймовірно, зумовлена змішуванням основ-
ного сіро-коричневого заповнення з жовтим 
материковим піском. Крім того, у придонній 
частині, переважно біля долівки та біля стін 
траплялись лінзи темно-сірого супіску, тов-
щиною до 0,20 м і шириною близько 0,40 м та 
дещо менші лінзи жовтого материкового піс-
ку. Заповнення містило один слабодіагнос-
тичний дрібний шматок ліпної кераміки, 
попередньо віднесений до тієї ж епохи, що 
й кераміка з описаних вище об’єктів. Заглиб-
лена частина споруди розмірами по верхнь-
ому контуру 1,90 × 1,70 м в плані під прямо-
кутна, із сильно заокругленими кутами, її 
пологі стінки плавно переходили у нерівну, 
підокруглу долівку розмірами близько 1,00 × 
1,50 м, що від рівня фіксації плями заходила 
у материк на 0,60—0,64 м з північного боку і 
до 0,70 м — з південного, біля якого розчище-
но яму діаметром близько 0,30 м, завглибшки 
0,05 м, на всю глибину заповнену однорідним 
сірим супіском, аналогічним основному шару 
нижньої частини споруди.

Попри відсутність певної еврістичності 
у результатах робіт на цьому пункті, вони 
важливі самим фактом початку накопичен-
ня матеріалів стаціонарних досліджень сели-
ща і характеризують одну із його локальних 
ділянок, що особливо важливо за умов зни-
щення нашарувань на значній території та 
недоступності для розкопок певних площ у 
межах вцілілої частини пам’ятки.
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Постійне оприлюднення результатів до-
сліджень розташованої у південних перед-
містях Києва неординарної пам’ятки часів 
Київської русі та монгольсько-литовського 
періоду з горизонтами доби каменю і палео-
металів у інформповідомленнях, тематичних 
розробках, виступах на конференціях та під-
сумкових для певних етапів працях дозволя-
ють перейти до характеристики результатів 
поточного сезону, не зупиняючись на даних 
про сам пункт і отримані під час його вив-
чення матеріали. За участі студентів-практи-
кантів, волонтерів та науковців із КНУ імені 
тараса Шевченка, НПУ ім. М. Драгоманова, 
ДонНУ імені Василя Стуса, НаУКМА, гурт-
ківців Київського Палацу дітей та юнацтва 
Північною експедицією продовжено розко-
пки східної периферії пункту у системі за-
початкованого 2007 р. розкопу I. Вивчена у 
цьому році ділянка займала схил (перепад 
висот у межах відкритої в сезоні площі ста-
новив близько 1,5 м), зайнятого поселенням 
заплавного підвищення, примикала до роз-
копу III 2014 р. і охопила територію 489 м2. 
На розкритій площі вдалось виявити і дослі-
дити заглиблені в материк п’ять ям від стов-
пів діаметром близько 0,20 м кожна, одну 
господарську будівлю та п’ять невеликих по-
бутово-господарських об’єктів, заповнення 
частини із яких містило кружальну кераміку 
давньоруського і золотоординського часу.

Об’єкт 105 зафіксований за 5—7 м від краю 
схилу. Майже впритул примикав з півдня до 
крупної воронки часів Другої світової війни, 
за 25—30 м на північ від якої було відкрито 
низку об’єктів масової забудови. тотожність 
шару на ділянці і верхньої частини запов-
нення будівлі зумовила оконтурення остан-
ньої лише за 0,58 м від сучасної поверхні на 
світлому тлі материка у вигляді однорідної 
темно-сірої супіщаної неправильно-оваль-
ної плями розмірами 2,90 × 2,40 м з аморф-
ними межами і смугою сіро-жовтого супіску 
по периметру. Верхні 0,20—25 м її заповнен-
ня складав навколишній шар, підстелений 
10—15-сантиметровим прошарком інтенсив-
нішого за кольором, порівняно з поперед-
нім, чорного супіску, що перекривав анало-
гічної потужності придонний сіро-жовтий 
супіщаний прошарок. По краю нашаруван-
ня змішані з материковим піском. У центрі 
будівлі, з глибини 0,13—0,18 м, на згаданому 
чорному шарі розчищено вцілілий у ана-

томічному порядку з підібганими ногами 
кістяк поросяти. У заповненні зібрано улам-
ки кераміки, два шматки жорен, фрагмент 
скляного браслета, свинцевий важок (подібні 
речі походили і з навколишнього шару) і ще 
одну унікальну річ, про яку йтиметься ниж-
че. У центрі, зафіксованої на глибині 0,40 м 
пласкої долівки будівлі, з деяким зміщенням 
на південь, розчищене впущене в материк 
на 0,15—0,17 м видовжене заглиблення роз-
мірами 1,00 × 0,60 м, заповнене теж чорним 
супіском з мішаним сіро-жовтим прошарком 
біля стін. Котлован споруди розмірами 2,90 × 
2,60 м підпрямокутний, із заокругленими 
кутами, в його основі простежується первіс-
на зорієнтована кутами за сторонами світу 
квадратна форма, стінки плавно переходять 
у долівку. Наявність з півдня і сходу незабу-
дованих площ дає змогу розглядати об’єкт 
як крайній у структурі, розташованої з пів-
ночі, частково вивченої і частково знищеної 
воронкою ділянки чи гіпотетичної подібної, 
розміщеної на невивченій території на захід 
від будівлі. Незначні розміри об’єкта та на-
явність кістяка дозволяють провести пара-
лель з поширеною у народній архітектурі 
українців спорудою під назвою «саж» — не-
великою господарською будівлею, де при 
обмеженій рухливості відбувалась відгодів-
ля свиней. об’єкт розташований на східній 
периферії пам’ятки, де простежена концен-
трація керамічного матеріалу, який маркує 
заключний етап існування селища, хоч ос-
таточні висновки будуть можливими лише 
після завершення опрацювання результатів 
розкопок. Не виключено, що саме певні ка-
таклізми у житті мешканців пункту зумови-
ли припинення використання цієї території 
і завадили власнику забрати порося чи при-
брати його рештки у випадку загибелі.

Певною мірою сенсаційною стала фіксація 
у верхньому шарі заповнення споруди, від-
литої у однобічній формі рельєфної фігур-
ки Богородиці — фрагмента кіотного хреста 
першої половини XIII ст. (рис. 1). таких, ви-
готовлених на русі візантійськими майстра-
ми творів середньовічної металопластики, 
загалом, відомо лише кілька: майже цілий 
виріб з херсонеса, його копійна відливка з 
Судака, фігурки предстоячих Богородиці та 
Іоанна Богослова з Полоцька, верхні частини 
хрестів з Княжої Гори і Переяслава, фігурка 
Іоанна Богослова та нижня частина хреста з 
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РОБОТИ У СХІДНІЙ ЧАСТИНІ  
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городища поблизу Шепетівки. Попри прак-
тиковану донедавна традицію поміщати 
над дверима чи на двері хлівів, а то і жител 
хрести-обереги, суттєве залягання речі на 
глибині 0,06 м, що свідчить про її належність 
до навколишнього шару, і відсутність ар-
гументів на користь достеменного зв’язку з 
описаною спорудою. Водночас, враховуючи 
датування селища рубежем XI / XII—XIV ст., 
хронологія виробу може бути суттєвою для 
з’ясування певних етапів розвитку досліджу-
ваної поселенської структури. І незалежно 
від зв’язку з тим чи іншим об’єктом, знахід-
ка на пункті настільки статусного предмета 
не знаходить вичерпного пояснення, приво-
дячи до постановки нових питань щодо со-
ціального становища його мешканців.

Об’єкт 106 розчищений на глибині 0,60 м 
від рівня сучасної денної поверхні. розта-
шований теж на краю, біля початку схилу. 
округла в плані, діаметром близько 0,50—
0,60 м, темно-сіра з доволі чіткими контура-
ми пляма заповнення споруди простежена 
на тлі світлого материкового супіску. У за-
глибленій частині об’єкта простежено два 
шари: вгорі — аналогічний шару сектору 
однорідний темно-сірий супісок потужністю 
0,08—0,12 м з дрібними вуглинками й печи-
ною, біля дна й стінок — змішаний з жовтою 
материковою глиною з вкрапленням озаліз-
нень темно-сірий супісок, що утворював 5—
8-сантиметровий прошарок. Споруда круг-
ла, діаметром 0,50 м, її похилі стінки плавно 
переходили в дно, рівень якого знижувався 
до центру, де сягав глибини 0,16 м. Знахідок 
об’єкт не містив, та колір і морфологія його 
заповнення властиві на пункті спорудам 
доби середньовіччя.

Об’єкт 107 зафіксований за 0,80 м на схід 
від попереднього, також на початку схи-
лу. Простежений на тлі материкової глини 
на глибині 0,60 м від рівня сучасної денної 
поверхні. Витягнута з північного заходу 
на південний схід пляма його заповнення 
мала овальну форму і розміри 0,50 × 0,80 м. 
Її аморфні межі місцями читались досить 
умовно. Заповнення об’єкта складене двома 
шарами. Зверху залягав аналогічний куль-
турному шару темно-сірий супісок, подеку-
ди із вкрапленням материкової глини потуж-
ністю від 0,05 м по краях до 0,20 м в центрі. В 
ньому подекуди зустрічалась гончарна кера-
міка, інколи кістки тварин, печина та дрібні 
вуглинки. Долівку та краї об’єкта перекривав 
шар перемішаного зі світлою материковою 
глиною темно-сірого супіску потужністю від 
0,05 м до 0,08 м, що плавно переходив у мате-
рик. Котлован споруди овальний, дещо ви-
тягнутий з північного заходу на південний 
схід, розмірами 0,50 × 0,90 м. Стінки похилі, з 
плавним переходом у заглиблену в материк 

на 0,16 м відносно пласку долівку. У цент-
рі споруди розчищено невелику стовпову 
ямку, діаметром близько 0,30 м, 0,03—0,04 м 
завглибшки. Стратиграфічно простежено, 
що вона прорізала заповнення споруди на 
всю його товщину і була заповнена темно-
сірим супіском, аналогічним культурному 
шару. ще дві тотожні ями розчищено за 
межами споруди: одна за 0,40 м на північ-
ний схід, інша — за 0,45 м на південний схід. 
обидві розташовані нижче по схилу, з боку. 
Північно-східна мала діаметр 0,28 м, півден-
но-східна — 0,20 м, обидві заповнені анало-
гічним культурному шару сектора темно-
сірим супіском і заглиблювались у материк 
на 0,14 м. За знахідками та характером запов-
нення об’єкт може бути датований добою се-
редньовіччя.

Об’єкт 108 виявлений на відносно рівній 
частині підвищення, на глибині 0,58 м від 
сучасної денної поверхні, на рівні материка, 
виділяючись на його тлі плямою темно-сіро-
го кольору. У плані вона округла, діаметром 

Рис. 1. Бронзова фігурка пристоячої Богородиці на 
тлі кіотного хреста першої половини XIII ст. з хер-
сонесу, доповненого фігуркою пристоячого Іоанна 
Богослова — уламком аналогічного предмета з горо-
дища біля Шепетівки 



Київська область

84

близько 1,50—1,60 м, межі одношарового 
аналогічного навколишньому культурному 
шару, доволі сильно перемішаному зі світлим 
материковим піском, темно-сірого супіща-

ного заповнення аморфні, місцями читались 
відносно умовно. Стінки котловану похилі, з 
плавним переходом у заглиблену в материк 
у центральній, найглибшій частині, на 0,17 м 

Рис. 2. різні категорії індивідуальних знахідок, виявлених на поселенні у цьому сезоні 
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відносно пласку долівку. Заповнення місти-
ло у собі шматки печини та кілька гончар-
них стінок, а також дрібні вуглинки. З півдня 
від об’єкта, в культурному шарі на рівні пе-
редматерика був знайдений перстень з коль-
орового металу, аналоги якому побутували 
у XII—XIV ст. За характером заповнення та 
знахідками споруда може бути віднесена та-
кож до середньовічного горизонту селища.

Об’єкт 109 розташований посередині схи-
лу, пляма його заповнення в шарі не чита-
лась і була зафіксована на рівні материка на 
глибині 0,70 м від сучасної поверхні. Мала 
округлу форму діаметром 0,65—0,70 м та 
виділялась своїм темно-сірим супіщаним за-
повненням на тлі світлої та озалізненої ма-
терикової глини. Заповнення одношарове, 
по краях та біля долівки сильно перемішане 
з білим річковим піском і жовтою глиною, 
не містило жодних знахідок. Котлован спо-
руди круглий, діаметром 0,60 м, стінки по-
хилі, з плавним переходом у дещо заокруг-
лену долівку, яка в найбільш заглибленій, 
центральній частині заходила у материк 
на 0,12 м. За характером заповнення об’єкт 
можна датувати давньоруським чи монголь-
сько-литовським часом.

Об’єкт 110 вивчений приблизно за 2,00 м 
на північний захід від об’єктів 106 і 107, за-
фіксований на глибині 0,60 м від рівня сучас-
ної денної поверхні як округла, діаметром 
близько 0,50 м, пляма темно-сірого супіску, 
що виділялась на тлі материкової світлої гли-
ни з включеннями озалізнень своїм темним 
забарвленням. Заглиблену частину споруди 
характеризують дещо аморфні межі, анало-

гічне простеженому на рівні фіксації одно-
рідне темно-сіре супіщане заповнення, що 
подекуди містило дрібні грудочки жовтої 
материкової глини, плавний перехід похилих 
стінок у долівку, лінзоподібний перетин та 
максимальна глибина 0,16 м. Попри відсут-
ність знахідок, за особливостями заповнення 
об’єкт може бути віднесений до давньорусь-
кого чи монгольсько-литовського періодів.

Крім описаних об’єктів, у західній частині 
розкопу на глибині 0,40—0,45 м виявлено 
скупчення великих та дрібних шматків пе-
чини, щільно складених один поруч одного 
на площі діаметром близько 0,50 м. Навко-
ло знайдено кераміку і побутові речі кінця 
XII — початку XIV ст., причому, у дещо біль-
шій кількості, ніж на решті ділянок розкопу. 
такі концентрації з певною обережністю за-
звичай ототожнюють з рештками наземних 
споруд з аналогічним навколишньому куль-
турному шару заповненням, а їх конструк-
тивні риси, на жаль, погано простежуються 
в супіщаних культурних нашаруваннях, до 
того ж, у верхній частині сильно пошкодже-
них оранкою, але в розглянутому випадку 
даних для виділення окремого об’єкта недо-
статню, оскільки це міг бути просто викид з 
якоїсь іншої будівлі.

окрім традиційно найбільш репрезен-
тативних матеріалів періоду Київської русі 
та монгольсько-литовської доби, отримано 
чимало знахідок, що маркують інші куль-
турно-хронологічні горизонти. Зокрема, в 
культурному шарі періодично траплялись 
фрагменти ліпного керамічного посуду 
часів неоліту, пізньої бронзи — раннього 

Рис. 3. Перехрестя клинкової зброї, наконечники стріл, цілі й фрагментовані вудила з розкопок 2018 р.
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заліза, зрідка уламки кременю зі слідами об-
робки людиною та знаряддя з нього. особ-
ливу увагу привертає виявлене в західній 
частині розкопу на глибині 0,45 м від сучас-
ної денної поверхні в шарі передматерико-
вого сіро-жовтого супіску скупчення понад 
десяти розміром від 4 до 7 см шматків креме-
ню. Їх характеризує природна необроблена 
патинована поверхня, місцями зі сколами та 
слідами первинної обробки. Кілька анало-
гічних шматків знайдено і в шарі, поряд зі 
скупченням. За спостереженнями С. В. Пе-
реверзєва, матеріал мало придатний для ви-
готовлення знарядь, попри те, збирання й 
складування сировини засвідчує ймовірність 
її певного застосування давньою людністю.

Незважаючи на периферійність ділянки, 
вона виявилась відносно добре насиченою 
різноманітними знахідками, які, до того ж, 
місцями утворювали навіть певні концентра-
ції. Зібраний матеріал детально характери-
зує різні сторони життя і побуту мешканців 
селища. Передусім, це кружальна кераміка, 
в тому числі полив’яна й орнаментована та 
численний остеологічний матеріал. Серед 
індивідуальних знахідок (рис. 2) доміну-
ють уламки жорен (37), точильні бруски і їх 
фрагменти (24), залізні ножі (19), цвяхи (14) 
та скляні браслети. Знайдені також шиферні 
і керамічні прясельця (6), свинцеві грузила 
(5), залізні голки (2), щекавиця сокири, фраг-
менти двох наральників (причому, типоло-
гічно відмінних, порівняно з відомими на 
пункті раніше), серпа, свердла, підкови, ос-
тень, ложкоріз, шило, бронзова гарда ножа 
тощо. Показовий оздоблений міддю корпус 
циліндричного замка. Прикраси та елемен-
ти костюма, крім уламків скляних браслетів, 

репрезентовані частиною бронзового, заліз-
ною накладкою і згаданим масивним брон-
зовим перснем. Предмети християнського 
культу, окрім згаданої бронзової фігурки, 
включають також бронзовий натільний 
хрестик і прикрашену черню стулку хреста-
енколпіона другої половини XII—XIII ст. з 
рельєфним розп’яттям та гравійованим зоб-
раженням святих з боків. Предмети озброєн-
ня (рис. 3), а саме чотири наконечники стріл 
та залізна гарда доповнені вудилами різної 
конструкції. Верхній горизонт селища мар-
кує білоглиняна люлька для паління середи-
ни XVII — кінця XVIII ст.

опрацювання матеріалу продемонстру-
вало властиву вивченій ділянці тенденцію 
до збільшення питомої ваги знахідок, пере-
дусім кераміки, датованих другою полови-
ною XIII—XIV ст. за рахунок пропорційного 
зменшення кількості речей домонгольського 
часу, що добре помітно у порівнянні з від-
критими північніше секторами. Несподіва-
ною знахідкою виявився практично цілий 
екземпляр цегли-литовки. У різних ділянках 
розкопу впродовж сезону зібрано три «зріз-
ні». В шарі відчутно зменшується число скля-
них браслетів і різниця складає від декількох 
сотень на аналогічну площу в північній час-
тині, до менше двох десятків у межах розкопу 
цього року. Утім, остаточні висновки будуть 
коректними після завершення досліджень.

Попри незначне число вивчених протя-
гом сезону об’єктів, завдяки збереженості 
шару та його насиченості вдалось отримати 
виключно цікаві результати щодо хроноло-
гії та історичної топографії селища, госпо-
дарської спеціалізації, соціального стану, по-
буту і вірувань його мешканців.

У польовому сезоні 2018 р. були продовжені 
дослідження археологічного комплексу літо-
писного міста Іван 1. За результатами шурфу-
вання площі прилеглої до дитинця літопис-
ного міста в 2017 р. було встановлено, що вона 

1. Маючи нагоду, автори висловлюють глибоку 
вдячність очільниці ржищівського археолого-крає-
знавчого музею л. Карпенко і колективу співро-
бітників за багаторічне сприяння дослідженням і 
сподівання на подальший розвиток співпраці.

значною мірою перепланована внаслідок буді-
вельної діяльності хх ст. Значних антропоген-
них впливів зазнали не тільки культурні наша-
рування, але і природній рельєф місцевості. 
Проте серед штучних терас та підрізок схилу 
берега, ділянок штучного перепланування та 
природньої ерозії поверхні шляхом візуально-
го обстеження горизонтальних та вертикаль-
них відслонень поверхні, а також закладання 
пошукових шурфів, були виділені ділянки, 
на яких збереглись неушкоджені культурні 

І. Готун, А. Петраускас 

РОБОТИ НА ПОСАДІ ЛІТОПИСНОГО МІСТА ІВАН
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нашарування. ще одним із важливих резуль-
татів візуального обстеження пам’ятки можна 
вважати зафіксовану прогресуючу ерозію пів-
нічного краю пам’ятки. Вона на всій довжині 
городища має виразні сліди розвитку руйнів-
них процесів, які викликані розмивом правого 
корінного берега водами Канівського водосхо-
вища. лінія активного розвитку ерозії не тіль-
ки зачіпає дитинець, але і захоплює значну 
частину території, прилеглої до нього вище та 
нижче по течії, на якій в 2017 р. були зафіксо-
вані ділянки збереженого культурного шару.

Саме на одній з таких ділянок, яка прилягає 
за 50 м до східного краю дитиня літописного 
міста і має виразні сліди руйнації з північного 
краю, було закладено пошукову траншею дов-
жиною 8 м та шириною 2 м. У її межах під 5-
сантиметровим дерновим шаром зафіксовано 
темно-сірий сильногумусований суглинок, що 
сягав глибини 0,6—0,8 м від сучасної денної 
поверхні і утримував археологічні знахідки. 
Складений плямистим жовтим лесоподібним 
суглинком материк у верхній частині теж міс-
тив поодинокі знахідки, які, вочевидь, потра-
пили нижче основного горизонту культурних 
нашарувань внаслідок діяльності гризунів.

Знахідки, виявлені в культурному шарі, 
представлені у переважній більшості фраг-
ментами гончарних посудин доби пізнього 
середньовіччя, фрагментами давньоруських 
гончарних посудин, а також фрагментами 
стінок ліпних посудин, які можуть бути да-
товані у межах І тис. н. е.

отримані результати розкопок 2018 р. 
дозволяють зафіксувати перспективність ар-
хеологічних досліджень та їх актуальність з 
урахуванням загрози руйнації комплексу лі-
тописного міста — пам’ятки національного 

значення, внаслідок ерозії правого корінно-
го берега р. Дніпро, спричиненої антропо-
генною діяльністю.

Під час візуального обстеження східного схи-
лу дитинця городища на поверхні було зафік-
совано лінзоподібну западину, в якій під час де-
тального огляду було виявлено верхню частину 
аркового склепіння підземної споруди. За особ-
ливостями розмірів, форми та розташування 
вона може бути інтерпретована як вхід до під-
земної споруди, врізаної у схил Дніпра, на яко-
му розташований дитинець літописного міста. 
Для встановлення більш точної культурно-хро-
нологічної належності споруди та її розмірів і 
конструкції необхідне проведення додаткових 
археологічних обстежень.

особливості топографії археологічного 
комплексу літописного міста Іван, розташу-
вання відносно комунікаційних мереж, місь-
кої забудови, проведення довготривалих 
археологічних розкопок, які б дозволили от-
римати дані про оборонні споруди літопис-
ного міста, його різноманітну матеріальну 
культуру та ряд інших факторів, дозволяють 
розглядати його як одне із найбільш перс-
пективних місць для розбудови музею під 
відкритим небом.

Унікальність проєкту полягає в тому, що 
на сьогодні він може стати першою музей-
ною презентацією Дніпровської оборонної 
лінії, яка відігравала значну роль у форму-
ванні Давньоруської держави.

розташування городища на домінуючій 
над оточуючою місцевістю висоті дозво-
ляє створити реконструкцію стародавнього 
міста, яка може бути вписана в оточуючий 
рельєф, а також слугувати своєрідною ві-
зитівкою міста ржищів.

Архітектурно-археологічною експедицією 
ІА НАН України були продовжені археоло-
гічні дослідження, виявленого у 2017 р. захід-
но-балтського некрополя та розташованого 
на відстані 500 м від нього давньоруського 
городища поблизу с. Сухоліси.

Могильник Острів 1 розташований між се-
лами Пугачівка та острів рокитнянського р-
ну Київської обл. на правому березі р. рось 

та займає першу надзаплавну терасу, яка 
поступово знижується в напрямку до річки. 
Загалом у 2018 р. на пам’ятці було дослідже-
но близько 800 м2 (рис. 1).

Найбільш ранні знахідки на терасі відно-
сяться до скіфського часу — під час археоло-
гічних робіт виявлено амфору фасоського 
виробництва (IV ст. до н. е.) та фрагменти 
ліпного посуду епохи раннього залізного 

В. Івакін, В. Баранов, М. Джік, І. Зоценко, А. Сорокун, О. Манігда 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОГИЛЬНИКА ОСТРІВ 1  
ТА ДАВНЬОРУСЬКОГО ГОРОДИЩА У СУХОЛІСАХ 
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віку (визначення — к. і. н. Ю. Болтрик). Мож-
ливо, ці знахідки відносяться до кургану, за-
фіксованого на топографічних мапах другої 
половини хІх ст., проте повністю зруйнова-
ного у XIX—XX ст.

Слід відзначити, що поховальні комп-
лекси західно-балтського могильника були 
впущені у більш ранні нашарування чер-

няхівського часу, які також вивчалися під 
час дослідження (к. і. н. о. Милашевський). 
Культурний шар черняхівського поселення 
зафіксований по всій площі розкопу, вияв-
лені окремі житлові та господарські споруди, 
зібраний численний археологічний матеріал 
(фрагменти кераміки, вироби з кістки, арба-
летоподібні фібули, монети).

Рис. 2. топографічна зйомка городища біля с. Сухоліси
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Відносною несподіванкою стала знахід-
ка ранньослов’янської напівземлянки з піч-
чю-кам’янкою. Виявлений у споруді посуд 
характерний для празьких старожитностей 
Східної європи, що дозволяє попередньо да-
тувати напівземлянку V—VII ст. н. е. (визна-
чення — к. і. н. є. Синиця).

Найяскравіші та найвиразніші знахідки 
походять з поховальних комплексів серед-
ньовічного західно-балтського некрополя. 
Загалом у 2018 р. було досліджено 30 інгума-
ційних поховань різного ступеня збереженос-
ті. Більшість поховань орієнтовані головою на 
північ, з сезонними відхиленнями. В одному 
з поховальних комплексів під кістками лю-
дини зафіксований кістяк молодого лошати 
зі зв’язаними ногами. цей обряд знаходить 
прямі аналогії в синхронних прусських ста-
рожитностях самбійського півострова.

Супроводжувальний інвентар некрополя 
острів 1 виділяється чисельністю та різно-
манітністю в порівнянні з давньоруськими 
поховальними старожитностями хІ—хІІ ст. 
У чоловічих похованнях виявлена зброя — 
сокири (тип IV за А. Кірпічніковим; тип М 
за я. Петерсоном), вістря сулиць, елементи 
кінської упряжі (шпори), деталі чоловічо-
го поясного набору, підковоподібні фібули 
різних типів, тощо. У жіночих похованнях 
знайдені підковоподібні фібули, зооморф-
ні браслети, бронзова шийна гривна, різно-
манітні намистини (каурі, скляні, обтягнуті 
золотою фольгою), пряслиця, виготовлені 
з овруцького пирофілітового сланцю. Слід 
відмітити знахідку предмету особистого бла-
гочестя — бронзовий натільний хрестик так 
званого «скандинавського типу».

Виявлені поховання попередньо датують-
ся в межах хІ ст. За рідкісними виключення-
ми, особливості поховального обряду та ха-
рактерний поховальний інвентар не мають 
аналогій у давньоруський поховальній прак-
тиці вказаного періоду, а скоріше тяжіють до 
синхронних старожитностей західно-балтсь-

ких племен — земгалів, селів, латгалів, кур-
шів, прусів та жемайтів.

Давньоруське городище в с. Сухоліси розта-
шоване на відстані 500 м на схід від некропо-
ля, у заплаві низького лівого берега р. рось, 
та є фортифікацією так званого болотного 
типу, не характерного для давньоруських 
укріплень Середнього Подніпров’я (рис. 2). 
Проведено новітню топографічну зйомку 
пам’ятки (під керівництвом к. і. н. о. Маніг-
ди), яка показала, що городище витягнуте за 
віссю північ — південь. його загальна пло-
ща, разом з укріпленнями, становить 1,75 га, 
площа майданчика городища всередині 
валів дорівнює 0,85 га. В’їзд розташовувався 
із західного боку городища — у цьому місці 
добре простежений розрив у системі укріп-
лень та топографічне пониження. На сьо-
годнішній день відстань від в’їзду до урізу 
води становить в середньому 55 м. Укріплен-
ня збереглися на висоту до 4 м з напільного 
боку та до 2,5 м зсередини укріплення. рів 
майже повністю зник в результаті оранки. 
Задля визначення стратиграфічної ситуа-
ції на пам’ятці колегами з Інституту архео-
логії жешувського університету (керівник 
М. Джік) проведено буріння — через всю 
площу городища за віссю північ — південь, 
через кожні 2 м, закладено 26 зондажів. У 
південній частині городища з метою вивчен-
ня особливостей будівельних конструкцій 
укріплень закладено невеликий розкоп (30 × 
10 м). У розкопі вдалося зафіксувати залиш-
ки згорілих дерев’яних конструкцій, але че-
рез брак часу повністю вивчити цей цікавий 
об’єкт не вдалося і він був законсервований 
до польового сезону 2019 р. Серед знахідок, 
виявлених під час обстежень городища, не-
обхідно відмітити давньоруський емалевий 
хрест хІІ ст.

Археологічні роботи на західно-балтсь-
кому некрополі острів 1 та давньоруському 
городищі у с. Сухоліси продовжаться у по-
льовому сезоні 2019 р.

Архітектурно-археологічна експедиція ІА 
НАНУ провела низку розвідувальних робіт 
у різних районах Київської обл.

У квітні здійснено розвідку на давньорусь-
кому городищі та неукріпленому поселенні 
в с. русанів Броварського р-ну, які активно 

В. Івакін, І. Зоценко, Р. Осадчий, А. Сорокун, С. Переверзєв 

РОЗВІДКИ АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 
ІА НАНУ НА КИЇВЩИНІ 
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грабуються чорними копачами. Виявлено 
три грабіжницькі шурфи (розміри 3,5 × 2,5, 
3,0 × 2,0 та 1,0 × 1,0 м, глибина 0,5—1,2 м) — 
порушення культурного шару зафіксовані, 
стінки найбільшого з шурфів були верти-
кально зачищені задля визначення стратиг-
рафічної ситуації на пам’ятці. Проведено 
археологічне обстеження русанівського го-
родища та неукріпленого поселення-посаду, 
зібраний численний підйомний керамічний 
матеріал хІ—хІІ та XVII ст. (рис. 1: ІІ), визна-
чені межі посаду з метою створення обліко-
вої документації на русанівський археоло-
гічний комплекс (рис. 1: І).

У липні—серпні проведено шурфування 
на території земельної ділянки площею 0,64 га 
у Білгородській селищній раді Києво-Свято-
шинського р-ну з метою фіксації наявності 
чи відсутності культурних нашарувань на ді-
лянці, яка відводиться у землекористування. 
Здійснено візуальний огляд ділянки, не вияв-
лено жодного підйомного матеріалу, пробито 
вісім розвідувальних шурфів розміром 1,0 × 
1,0 м. Культурних нашарувань не зафіксова-
но, після дернового шару (15—20 см) почина-
лися материкові світло-жовті суглинки. Архе-
ологічних об’єктів не зафіксовано, виявлено 
невелику кількість (6 фр.) дрібнофрагменто-
ваної кераміки пізнього бронзового — ран-
нього залізного віку (милоградська культу-
ра?). результати шурфування вказують на те, 
що поселення цього часу знаходилося на пів-
денний схід від ділянки, яка обстежувалася.

У листопаді проведено шурфування на 
території земельної ділянки площею 0,1 га, 

розташованої у північно-східній частині 
с. Зазим’є Броварського р-ну (вул. Садова, 
17), з метою фіксації наявності чи відсут-
ності культурних нашарувань на ділянці, 
яка відводиться у землекористування. Ді-
лянка знаходилася на ледь помітному схилі 
і мала незначний перепад висот. Здійснено 
візуальний огляд ділянки, жодного підйом-
ного матеріалу не виявлено, пробито чо-
тири розвідувальні шурфи розміром 1,0 × 
1,0 м. Культурних нашарувань не зафік-
совано, після дернового шару (15—20 см) 
відразу починалися материкові світло-жовті 
супіски. жодного археологічного матеріалу 
в шурфах не виявлено. На відстані 50 м на 
північ за межами ділянки, яка обстежува-
лася, в якості підйомного матеріалу зібрані 
окремі сильно фрагментовані уламки посу-
ду XVII—XVIII ст. — скоріше за все, тут зна-
ходилася периферія пізньосередньовічного 
поселення.

З метою створення облікової документа-
ції на пам’ятку археології місцевого значен-
ня — Городище літописного Борисполя, у 
грудні було здійснено обстеження невеликої 
ділянки городища у центральній частині 
м. Бориспіль (вул. Героїв Небесної Сотні, 7) з 
метою створення оновленої облікової доку-
ментації на пам’ятку (рис. 2: І). Ділянка зна-
ходилася на схилі і мала незначний перепад 
висот. Проведено візуальний огляд ділянки, 
пробито три розвідувальні шурфи орієнто-
вані стінками за сторонами світу, розміром 
2,0 × 2,0 м та глибиною до 2 м (приблизно на 
цьому рівні зафіксований материк).

Рис. 1. Городище та неукріплене поселення у с. ру-
санів: I — межі археологічних пам’яток; II — підйом-
ний матеріал (1 — поселення, підйомний матеріал; 
2 — городище, шурф; 3 — городище, підйомний ма-
теріал)
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У шурфах зафіксовані об’єкти (сміттєві 
ями?) з археологічним матеріалом XVIІ—
XX ст. як зазначалося вище, ділянка дослід-
жень знаходиться на природному схилі, тому 
було простежено пониження рівня стратиг-
рафічних горизонтів зі сходу на захід. У всіх 
шурфах зафіксовано майже однакову стра-
тиграфічну ситуацію:

• КШ 1 відноситься до хх ст., насичений 
сміттям та матеріалами цього часу. З шару 
також походять чисельні знахідки кераміки 
XVII—хІх ст.;

• КШ 2 датується XVII—хІх ст. окрім ке-
рамічного та остеологічного матеріалу, в 
шарі зустрічалися фрагменти печини;

• КШ 3 відноситься до хІІ—хІІІ ст. З нього 
походить колекція остеологічного та кера-
мічного матеріалу цього періоду. Шар також 
був насичений печиною, що вказує на розта-
шування поруч житлових споруд.

таким чином, в результаті розвідки 
2018 р. виявлені культурні нашарування 
бориспільського давньоруського городища 
(хІІ—хІІІ ст.), а також горизонти пізньосе-
редньовічного міста (XVII—хІх ст.), зібрана 
колекція археологічного матеріалу (фраг-
менти керамічного посуду, кістки тварин 
тощо) (рис. 2: ІІ). обстеження середньовіч-
ного городища літописного Борисполя пла-
нується продовжити у наступному 2019 р.

Рис. 2. Городище літописного Борисполя: І — план-схема розташування стратиграфічних шурфів; ІІ — кера-
мічний матеріал з культурних нашарувань
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Восени 2018 р. проходили дослідження літо-
писного міста Чорнобиль та розвідки з шурфу-
ванням на південно-східній околиці сучасного 
м. Чорнобиль. основною метою польових 
робіт було дообстеження виявлених раніше 
на городищі об’єктів, продовження розвідок з 
метою визначення меж розповсюдження куль-
турного шару пам’ятки та виявлення посе-
ленської округи середньовічного міста.

Спочатку була розконсервована та зачи-
щена траншея 1 2017 р. (загальною площею 

30 м2), в якій було зафіксовано рів та зробле-
на прирізка розміром 3,0 × 3,0 м в її півден-
но-західній частині.

розріз дослідженої ділянки рову у 2017 р. 
показав складну стратиграфію нашару-
вань. Із заповнення походив різноманіт-
ний матеріал давньоруського часу, а також 
фрагмент ліпної керамічної посудини з до-
мішками жорстви та густими наскрізними 
отворами (милоградська культура доби ран-
нього заліза).

В. Івакін, С. Перевєрзєв, А. Сорокун, І. Хоптинець, М. Курзенков 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТОПИСНОГО ЧОРНОБИЛЯ 

Рис. 1. Загальна схема роз-
ташування археологічних 
робіт, стратиграфія дав-
ньоруського рову 
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На площі прирізки 3,0 × 3,0 м (над ровом) 
на глибині 0,75 м виявлено та вибрано чо-
тири господарських ями (№ 1 і 2, датовані 
хІх ст., № 2 і 3 — хVІІ ст.) та продовження 
траншеї водопроводу хх ст. В результаті об-
стежень рову було установлено, що його ши-
рина становить близько 4 м, максимальна 
глибина — близько 1,6 м (рис. 1). Кераміч-
ні знахідки, що були виявлені в заповненні 
об’єкту, свідчать про те, що його досліджена 
частина була сформована не раніше кінця 
хІ ст. та функціонувала протягом 50 років, 
приблизно до середини хІІ ст. (рис. 2: 4—
21).

одночасно, з метою виявлення поселенсь-
кої округи середньовічного Чорнобиля було 
проведено шурфування мису борової тера-
си дельти р. Уж (на відстані 250 м на півден-
ний захід від Іллінської церкви). Закладено 
розвідувальний шурф розміром 2,0 × 2,0 м, 
орієнтований сторонами по лініях північ — 
південь, захід—схід. Зафіксовано мінімаль-
ну стратиграфію (рис. 1). Культурний шар 
складається з темного гумусованого супіску 

та залягає на білому супіску умовного мате-
рику (відмітка 0,8—1,0 м). З нього походять 
фрагменти різночасового керамічного по-
суду милоградської культури (VII—I ст. до 
н. е.), давньоруської доби (хІІ ст.), пізнього 
середньовіччя (хVII—хVIIІ ст.), а також два 
фрагменти скляного посуду (хVII—хVIIІ ст.), 
уламок овруцького пірофілітового сланцю, 
металевий шлак, кістки тварин тощо (рис. 2: 
22—26).

Під час зачистки шурфу було зафіксова-
но правильний підпрямокутний об’єкт із 
сильногумусованим заповненням чорного 
кольору. Контури об’єкту геометрично пра-
вильні, орієнтовані довгими сторонами по 
вісі схід—захід. Східна частина об’єкту вхо-
дила в стінки шурфу. Скоріше за все, об’єкт 
являв собою могильну яму середньовічного 
поховання. За браком часу було вирішено 
припинити дослідження на цьому етапі з 
метою ретельнішого дослідження виявлено-
го об’єкту в наступному польовому сезоні. 
Після проведення необхідної фіксації шурф 
було законсервовано.

Рис. 2. траншея 1: 1—3 — вироби з металу; 4—21 — фрагменти керамічного посуду; шурф 1: 22—26 — фраг-
менти керамічного посуду
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Площа відчужуваної під будівництво ділян-
ки розташована на південній периферії архе-
ологічної пам’ятки обухів 1. Перед початком 
робіт, під час візуального огляду території, 
з’ясовано, що значна її частина була зруйно-
вана будівельними роботами попередніми 
власниками земельної ділянки і майже вся по-
верхня зайнята будівельним сміттям. огляд 
місцевості та шурфування дозволило з’ясувати 
межі поселення на цій ділянці та визначити 
місця проведення рятівних розкопок.

Загальна площа археологічних розкопок 
становила близько 300 м2. На цій площі було 
виявлено чотири нерухомі археологічні 
об’єкти та досліджено ділянки культурно-
го шару поселення черняхівської культури. 
Два об’єкти виявилися майже зруйнованими 
будівельними роботами, два інших — збе-
реглися повністю. Інтерес становить частина 
заглибленого житла (об’єкт 36), де вдалося 
дослідити невелику ділянку його північної 
стіни. житло було заглиблене в материк до 
1—1,2 м та, ймовірно, мало глинобитні сті-
ни, численні рештки у вигляді обпаленої 
глини зафіксовані на рівні дна споруди. В 
скупченні обмазки знайдено велику кіль-
кість крупних фрагментів гончарного чер-
няхівського посуду та стінки пізньоантичної 
амфори. Майже не зруйнованою виявилася 
господарська яма (об’єкт 38). У плані вона 
мала підквадратну форму розмірами 2,4 × 
2,4 м та глибину 1,7 м від рівня материку. В 
заповненні ями знайдено численні уламки 
гончарного та ліпного посуду, глиняні гру-
зила від ткацького верстата, кістяні прокол-
ки та лощила, кістки тварин, уламки обпа-
леної глини тощо. Із верхніх шарів об’єкта 
походить бронзова фібула, яка датується 
кінцем ІV — початком V ст. н. е. Більшу час-
тину досліджених об’єктів цієї ділянки по-
селення слід датувати саме цим часом, що 
підтверджується також особливостями гон-
чарного черняхівського посуду та амфора-
ми. Загалом, під час рятівних робіт отрима-
но близько 2000 одиниць масового матеріалу 
та шість індивідуальних знахідок.

Проведені роботи, крім пам’яткоохорон-
них завдань, дозволили уточнити особли-
вості цього поселення черняхівської куль-
тури, яке на даний час є одним з найбільш 
досліджених у Середньому Подніпров’ї.

Поселення черняхівської культури обу-
хів 1 розташоване за 2 км на південь від цен-
тру м. обухів обухівського р-ну Київської 
обл. Поселення знаходиться у витоках бал-
ки, вздовж північного схилу якої проходить 
автомобільна траса Київ—обухів—Кагар-
лик і залізнична гілка трипілля—Григорів-
ка. З 1989 р. в південній частині поселен-
ня були побудовані паливна база та склад 
будівельних матеріалів. З початку 1990-х рр. 
уся територія поселення без узгодження з 
державними органами охорони культурної 
спадщини була виділена під ділянки при-
ватного користування (дачі).

Культурний шар поселення з матеріала-
ми черняхівської культури зафіксований 
на лівому похилому схилі витоку балки, по 
дну її протікає струмок Нетека (права при-
тока р. Красна — права притока Дніпра). 
Поширення знахідок на поверхні просте-
жено на площі 900 × 60 м (близько 5—6 га). 
Поселення відкрила Н. Кравченко в 1969 р., 
а в 1978 р. поруч був виявлений синхронний 
могильник обухів 1а. Дослідження комплек-
су пам’яток пізньоримського часу тривало 
майже двадцять років. останні археологічні 
роботи тут проведені в 1992 р. Площа до-
сліджена за попередні роки розкопок ста-
новить близько 4596 тис. м2, де досліджено 
35 об’єктів. Серед нерухомих археологічних 
об’єктів — наземні та заглиблені житла, ви-
робничі, господарські та культові споруди. 
основні категорії знахідок представлені гон-
чарним, скляним та ліпним посудом (місце-
вого та античного виробництва), деталями 
одягу та вбрання (намиста, фібули, пряжки), 
виробничим інструментом (пряслиця, ножі, 
жорна тощо). основними формами заняття 
мешканців селища було сільське господарс-
тво (орне землеробство, скотарство) та реміс-
нича діяльність (гончарна, ювелірна, коваль-
ська). Поселення існувало з середини ІІІ і до 
початку V ст. н. е.

У 2018 р. на підставі договору між Інс-
титутом археології НАНУ та тоВ «Чисте 
Дерево» проведено рятівні археологічних 
розкопки на поселенні черняхівської куль-
тури обухів 1 на землях Дерев’янської с/р 
обухівського р-ну. роботи виконувала Ко-
марівська археологічна експедиція ІА НАНУ 
(керівник о. Петраускас).

О. Петраускас, М. Авраменко, Р. Бабенко 

РОЗКОПКИ ПАМ’ЯТКИ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ОБУХІВ 1 
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експедиція Національного музею історії 
України продовжувала роботи в Новомирго-
родському р-ні Кіровоградської обл. основне 
завдання — шурфування пам’яток, щоб вия-
вити наявність культурного шару. також були 
продовжені археологічні розвідки (рисунок).

Першою була обстежена пам’ятка троя-
нове-Зимівник. Було закладено два шурфи з 
орієнтацією північ — південь на відстані 31 м 
один від одного. ознак культурного шару в 
шурфах не виявлено. Матеріал репрезен-
тований металевими речами хІх—хх ст. та 
гончарною керамікою того ж часу. З більш 
давніх знахідок уламок ліпної посудини та 
два патиновані відщепи. Скоріше за все, шар 
на досліджуваній ділянці був знівельований 
під час функціонування кар’єру, розташова-
ного поряд.

Наступною була обстежена відкрита в 
минулому році пам’ятка Андріївка хутір. 

Спочатку був зібраний підйомний матеріал, 
який репрезентований ліпною та гончарною 
керамікою, кам’яним знаряддям у вигляді ре-
тушованого відщепу. На місці найбільшого 
скупчення підйомного матеріалу було закла-
дено шурф 1 × 1 м з орієнтацією північ—пів-
день. Матеріал представлений гончарною та 
ліпною керамікою, битою цеглою та склом. 
На рівні материку було зафіксовано два 
об’єкти, які перекривали один одного. Пер-
ший — підовальної форми, майже повністю 
входить у південну бровку. Він перекриває 
другий об’єкт підпрямокутної форми, який 
має орієнтацію південний захід — північний 
схід і входить в східну та північну бровки. За-
повнення репрезентовано невеликою кіль-
кістю дрібної ліпної кераміки.

Під час обстеження пам’ятки Андріївка 
Водозабір на польовій дорозі було знайдено 
листоподібний ніж ямної культури.

М. Беленко, Ю. Грицик, В. Колибенко, М. Осипенко 

РОЗВІДКИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Карта археологічних пам’яток між селами Андріївка, Коробчино та Бирзулове
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На поселенні троянове 9 було закладено 
три шурфи (орієнтація північ — південь) на 
різних рівнях тераси, на якій розташована 
пам’ятка. У першому шурфі культурні ре-
штки зустрічалися до глибини 1,8 м, вони 
репрезентовані гончарною та ліпною кера-
мікою черняхівської культури, обмазкою і 
остеологічним матеріалом.

Другий шурф був закладений за 85 м від 
першого, орієнтація північ—південь. Ма-
теріал представлений керамікою XVIII—
XIX ст., гончарною та ліпною керамікою чер-
няхівської культури, фрагментами амфор та 
уламками обмазки. розташування культур-
них решток від поверхні до 1 м.

За 72 м від другого шурфу був закладений 
третій. До материкової поверхні 30 см. Ма-
теріалів черняхівської культури не виявлено.

Шурфування пам’ятки троянове 9 дало змо-
гу визначити ширину розташування поселен-
ня на річковій терасі. Визначення довжини по-
селення ускладнюється приватними садибами.

За 300 м на захід від троянове 9 було ви-
явлено нове місцезнаходження з керамікою 
черняхівської культури. На ньому закладено 
два шурфи на різних висотах тераси, куль-
турний шар спостерігався тільки в тому, 
який розташований ближче до заплави.

У 2017 р. поряд були обстеженні місцез-
находження троянове вул. Шевченка, 13 та 
троянове 10. Вони, разом з троянове 9 та 
згаданим вище місцезнаходженням, можуть 
бути частинами одного великого поселення 
чи різночасових дрібних. Подальші дослід-
ження допоможуть розв’язати цю проблему.

У 2018 р. для уточнення пошкодження 
оранкою культурного шару на трипільсь-
кому поселенні лікарево І, було проведено 
шурфування. Перший шурф розташову-
вався на задернованому полі, орієнтація пів-
ніч — південь, розміри 1 × 2 м. Перші 30 см 
від поверхні йшов орний шар з трипільсь-
кою керамікою. Нижче простежувався ос-

новний культурний шар з великою кількістю 
трипільської кераміки та обмазки. також ма-
теріал репрезентований кременем гравітой-
дного вигляду. особливу увагу привертає 
косотронкована пластина, яка вкрита кру-
тою ретушшю. об’єктів у шурфі не виявле-
но. Другий шурф було закладено за 50 м на 
південь від першого, на подвір’ї покинутої 
садиби. орієнтація північ — південь, розмі-
ри 1 × 1 м. Культурні рештки розташовува-
лися до глибини 60 см. Вони репрезентовані 
керамікою XIX — хх ст. та трипільською. Го-
могенного шару не виявлено.

Були проведені розвідки в околицях 
с. Берзулове. там, де була можливість, був 
зібраний підйомний матеріал, представле-
ний переважно артефактами кам’яної доби. 
На жаль, більшість пам’яток засіяно і мож-
ливість їхнього картографування припадає 
на осінньо-весняний період.

Проводили обстеження пам’ятки Андріїв-
ка 1. Вона дуже пошкоджена кар’єрами та 
оранкою. На ділянці, де зустрічається кера-
міка трипільської та черняхівської культур, 
було вирішено закласти шурф, з метою виз-
начення характеру залягання культурних 
шарів. Він показав, що чіткого поділу між 
шарами немає, матеріал змішаний, перева-
жає кераміка черняхівської культури.

У заплаві річки Велика Вись, в районі села 
троянове, було відкрито раніше невідомий 
курган доби енеоліту — бронзи. Приблизні 
розміри: R = 30 м., H = 3—4 м.

Було складено детальний план козацького 
кладовища на території села троянове.

таким чином, у 2018 р. експедиція відокре-
мила пам’ятки, які перспективні для майбут-
ніх археологічних досліджень. також, в рам-
ках картографування цього регіону на карту 
було нанесено три нововідкритих пам’ятки. 
разом із кіровоградськими колегами було 
проведено роботи з паспортизації пам’яток 
Вись та лікареве 1.

У Новомиргородському р-ні Кіровоградської 
обл., локалізується осередок стоянок кам’яного 
віку. Скупчення археологічних пам’яток роз-
ташоване довкола відслонень крем’яної си-
ровини в басейні р. Велика Вись. До одного з 

місць концентрації пам’яток кам’яного віку 
регіону належить район поблизу с. Бирзулове 
та західної частини с. лікареве.

Вивчення цього району розпочав у сере-
дині 1980-х рр. місцевий краєзнавець П. озе-

Д. Вєтров, О. Нездолій 

РОЗВІДКИ ПАМ’ЯТОК КАМ’ЯНОЇ ДОБИ  
ПОБЛИЗУ СІЛ БИРЗУЛОВЕ ТА ЛІКАРЕВЕ 
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ров. У 1987—1989 рр. дослідження здійснюва-
ли першовідкривач спільно з о. цвек. Із 2004 
по 2008 р. археологічні експедиції на чолі з 
В. Степанчуком і С. рижовим проводили тут 
нові розвідки. У 2014 р. експедиція НаУКМА 
(керівник л. Залізняк) разом з П. озеровим 
здійснили додаткові дослідження. У 2017 р. 
обстеження проводив о. Нездолій. У резуль-

таті цих досліджень було відкрито ряд нових 
пунктів.

У 2018 р. археологічне дослідження пам’яток 
цього району проводили автори статті в спіль-
ній експедиції ІА НАНУ та розподілили на два 
етапи: весняні розвідки і літнє шурфування.

Було виявлено 37 нових пунктів та уточне-
но й зібрано інформацію про 10 уже відомих 

Мапа проведених археологічних розвідок біля сс. лікареве та Бирзулове в 2018 р. Виявлені нові місцезнаход-
ження кам’яної доби: 1 — лікареве 3а; 2 — лікареве 8; 3 — лікареве 9; 4 — лікареве 10; 5 — лікареве 11; 6 — Кор-
чувате 2; 7 — Корчувате 3; 8 — Корчувате 4; 9 — Корчувате 5; 10 — Бирзулова балка 1; 11 — Бирзулова балка 2; 
12 — Бирзулова балка 3; 13 — Бирзулова балка 4; 14 — Бирзулова балка 5; 15 — Бирзулова балка 6; 16 — Бир-
зулова балка 7; 17 — Бирзулова балка 8; 18 — Бирзулова балка 9; 19 — Бирзулова балка 10; 20 — Бирзулова 
балка 11; 21 — Бирзулова балка 12; 22 — Бирзулова балка 13; 23 — Бирзулова балка 14; 24 — Викняна балка 1; 
25 — Викняна балка 2; 26 — Викняна балка 3; 27 — Викняна балка 4; 28 — Викняна балка 5; 29 — Викняна бал-
ка 6; 30 — Викняна балка 7; 31 — Викняна балка 8; 32 — Викняна балка 9; 33 — Викняна балка 10; 34 — Викняна 
балка 11; 35 — Викняна балка 12; 36 — Викняна балка 13; 37 — Викняна балка 14. обстежені вже відомі пам’ятки 
кам’яного віку: 38 — лікареве 3; 39 — Корчувате 1; 40 — Бирзулове 2; 41 — Бирзулове 21; 42 — Бирзулове 17; 
43 — Бирзулове 22; 44 — Бирзулове 18; 45 — Бирзулове 23; 46 — Виклине 1; 47 — Виклине 3
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місцезнаходжень кам’яної доби, знайдених 
попередніми дослідниками (рисунок).

с. Бирзулове розташоване на правому бе-
резі обводненої балки Викняної, лівої прито-
ки р. Велика Вись. ця балка розгалужується 
на систему менших балок та ярів, що утво-
рюють у районі села складний рельєф зі 
значною кількістю мисів та схилів. Нові пун-
кти було прив’язано та названо за іменами 
балок, на схилах і мисах яких вони знаходи-
лися: Бирзулової, Викняної, Корчуватої.

За ступенем інформативності комплекси 
виявлених пам’яток можна умовно розділи-
ти на декілька груп:

1. Із великою кількістю знайдених ма-
теріалів, представленими багатьма кате-
горіями артефактів.

2. Незначні кількісно комплекси, які міс-
тять невелику кількість знарядь.

3. Незначні кількісно комплекси, що скла-
даються з відходів виробництва.

З-поміж пунктів, знайдених експедицією до 
групи 3 можна віднести пам’ятки: Бирзулова 
балка 4, 7, 8, 11—13; Викняна балка 9, 11—14. 
До групи 2 належать пункти: Бирзулова бал-
ка 2, 3, 5, 9, 10, 14; Викняна балка 1, 2, 8; Корчу-
вате 2—5. тут у колекціях виявлені поодинокі 
знахідки нуклеусів та знарядь. Найінфор-
мативнішими виявилися матеріали групи 1: 
Бирзулова балка 1, 6; Викняна балка 4—7, 10.

На місцезнаходженні Бирзулова балка 1, 
розташованому на малому мисі правого бор-
ту балки, на площі 250 × 250 м було зібрано 
71 крем’яний артефакт, зокрема виявлено 
уламок підпризматичного нуклеуса, кін-
цеві палеолітичні скребачки та вкладень до 
серпа енеолітичного часу. Пункт Бирзулова 
балка 6 розташований на пологому мисі пра-
вого борту балки. На площі 170 × 175 м було 
зібрано 79 крем’яних артефактів, серед яких 
виявлено палеолітичні та енеолітичний нук-
леуси, уламок скребачки, кутовий різець, 
кілька фрагментів трипільської кераміки.

Пам’ятка Викняна балка 4 розташована у 
верхній частині схилу лівого борту балки. На 
площі 350 × 130 м було зібрано 121 палеолі-
тичний крем’яний артефакт, зокрема вияв-
лено одноплощадковий сплощений нуклеус 
та знаряддя: кутові різці, скребачки, скреб-
ла, скобель. Викняна балка 5 розташована у 
верхній частині плато лівого борту балки, на 
мисі, утвореному яром та балкою. На площі 
280 × 150 м зібрано 129 артефактів, серед яких 
виявлено одноплощадковий сплощений 
спрацьований нуклеус, біфасіальне знаряд-
дя, скребачку з носиком, скребла. Викняна 
балка 6 розташована на плато лівого борту 
балки вище по схилу, за 100 м від Викняної 
балки 5. На площі 170 × 120 м зібрано 66 ар-
тефактів, зокрема виявлено скребачки з но-
сиком, кінцеві скребачки, скребла, зламаний 

гостроконечник. Викняна балка 7 розташо-
вана на плато лівого борту балки, вище по 
схилу від пункту Викняна балка 6. На площі 
280 × 200 м зібрано 82 артефакти, серед яких 
виявлено сплощений нуклеус, скребачки з 
носиком, кінцеві скребачки, багатофасет-
ковий різець, ніж, уламок біфасіальної пре-
форми. Викняна балка 10 розташована на 
плато лівого борту балки, вище від Викняної 
балки 7. На площі 550 × 250 м зібрано 427 ар-
тефактів. У колекції наявні підпризматичні 
та сплощені нуклеуси, уламки біфасіальних 
форм, скребачки, скребла, скобелі, ножі, зуб-
часті вироби, уламок різця. Більшість зна-
рядь виготовлено на відщепах.

Під час робіт було обстежено ряд пам’яток, 
знайдених попередніми дослідниками. це пун-
кти Бирзулове 2, 17, 18, 21—23 і Корчувате 1.

На пам’ятці Бирзулове 2, виявленій 
П. І. озеровим та о. В. цвек у 1988 р., на 
площі 200 × 200 м зібрано 156 артефактів, 
зокрема скребачки на відщепах, уламок бі-
фасіальної форми, бічний різець, проколка, 
фрагмент трипільської кераміки.

На місцезнаходженні Корчувате 1, виявле-
ному о. Нездолієм у 2017 р., на площі 230 × 
150 м зібрано 245 артефактів, серед яких ку-
тові різці, кінцеві скребачки, скребла-ножі, 
зубчасті форми, проколка, пластинки з ре-
тушшю.

також були обстежені пам’ятки на ділянці 
правого борту балки Викняної між селами 
лікареве та Бирзулове. Нові пункти ліка-
реве 3а, 8—11, розташовані на мисах схилів 
балки Викняної. Серед артефактів перева-
жають відходи виробництва. На пам’ятці лі-
кареве 3, виявленій П. озеровим та о. цвек у 
1989 р., знайдені 22 артефакти, зокрема ула-
мок кінцевої скребачки.

Загальна кількість виявленого підйом-
ного матеріалу нараховує 2516 артефактів. 
Більшість колекцій пам’яток неоднорідні й 
розділяються на два і більше культурно-хро-
нологічних комплексів: середнього палеолі-
ту, раннього верхнього палеоліту, середньої 
пори верхнього палеоліту, мезо-неоліту та 
доби енеоліту.

На другому етапі дослідження, влітку на 
кількох пунктах було поставлено шурфи, 
розмірами 2 × 1 м кожен.

Закладений на нижній ділянці пам’ятки 
Бирзулова балка 14, шурф виявив кілька 
фрагментів крем’яної сировини, що заляга-
ли в шарі суглинку бурого кольору.

Під час дослідження шурфуванням пункту 
Викняна балка 10 було знайдено 22 крем’яні 
предмети та фрагмент трубчастої кістки 
великої тварини (визначення о. П. журав-
льова). Знахідки в шурфі залягали на різних 
глибинах і в різних стратиграфічних про-
шарках. Серед артефактів слід виокремити 
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відщепи з ретушшю, уламки знарядь, обуш-
кові ножі та підпризматичний одноплощад-
ковий нуклеус.

На місцезнаходженнях Виклине 1 і 3, вияв-
лених В. Степанчуком і С. рижовим у 2008 р., 
було закладено по два шурфи.

Шурфуванням на Виклиному 1 не зафіксо-
вано матеріалів кам’яної доби. Нижче оран-
ки виявлено шар з кістками та фрагментами 
кераміки черняхівської культури.

Під час дослідження пункту Виклине 3 в 
шурфі 1, попри відносну чисельність знахі-
док, виявлені кремені справляли враження 
перевідкладених із вищої ділянки матеріалів.

У шурфі 2 зафіксовано культурний гори-
зонт з неперевідкладеними крем’яними ар-
тефактами. Серед знахідок наявні сплощені 
нуклеуси з повздовжнім сколюванням заго-
товок, скребла, обушкові ножі, гостроконеч-
ники, зубчасті вироби, окремі грубі кінцеві 
скребачки, різці-різчики.

отже, під час проведених нами археоло-
гічних розвідок була виявлена значна кіль-
кість нових місцезнаходжень кам’яного віку. 
Серед них ряд пам’яток є досить перспек-
тивними для проведення подальших дослід-
жень і потребує наступних комплексних по-
льових робіт.

2018 р. метою робіт на Мельничній Кручі 
(Благовіщенський р-н Кіровоградської обл.) 
було об’єднання розкопів 1 (2012, 2016 рр.) 
та розкопу 2 (2017 р.). Між ними лежала не 

у розкопах 1 і 2. Вони цілком можуть мати і 
дещо відмінну хронологію та відображати 
два різних епізоди перебування давньої лю-
дини на Мельничній Кручі. На контакті SU 2 
та SU 3 вперше з 2011 р. зафіксовано було че-
репок ліпної кераміки — фрагмент вінця з 
прокресленою лінією під ним.

У межах SU 3 (в сірому суглинку, 1,75—
1,95 м від умовного нуля) фіксувалося дві 
структури — насичена кременевим інвен-
тарем кукрекоїдного вигляду ділянка біля 
кв. 3 2012 р. (кв. 29—30 розкопу 3) (рисунок: 

Д. Кіосак 

РОЗКОПКИ НА БАГАТОШАРОВІЙ ПАМ’ЯТЦІ  
МЕЛЬНИЧНА КРУЧА 

розкопана смуга шириною 4—6 м. Її було 
розбито на квадрати 2 × 2 м загальним чис-
лом дев’ять (розкоп 3); нумерація квадратів 
спільна для всіх трьох розкопів.

У цілому, насиченість знахідками розко-
пу 3 була нижчою від площ, досліджених 
у попередні роки. його значення полягає, 
скоріше, у можливості уповні уявити струк-
тури та характер культурних шарів, лише 
частково відкритих розкопами 1 та 2.

Стратиграфічна єдність 1 (далі SU 1) пред-
ставлена була окремими кістками та оброб-
леними кременями, які були розпорошені 
площею розкопу випадковим чином у ни-
жчих горизонтах сучасного ґрунту. Стра-
тиграфічна єдність 2 (SU 2, перша половина 
VI тис. до н. е., паранеоліт «буго-дністровсь-
кого» типу) була практично відсутня на роз-
копі 3. цей факт свідчить про окремішність 
двох скупчень матеріалу в межах жовтого 
суглинку (1,45—1,72 м від умовного нуля) — 
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План розкопів 1—3: А — скупчення кісток та дебітажу з жовто-сірого креме-
ню; В — зона поширення кременевих виробів та кісток на глибині 185—210 см, 
С — зона насичена мушлями та цятками вугілля (170—190 см); D — площа по-
ширення кременевих виробів та кісток на глибині 180—200 см; е — скупчення 
кременевих виробів на глибині 175—195 см; F — зони виявлення крупних кісток 
тварин та окремих кременів на глибинах 195—235 см; Н — скупчення крупних 
уламків кісток, обробленого рогу та вуглин на глибинах 175—195 см. До 2017 р. 
досліджені кв. 1—8 і ш. 3 і 4; 2017 р. досліджені кв. 9—22; 2018 р. — кв. 23—31

В) та скупчення скойок і дрібного вугілля, 
яке частково було досліджено у кв. 6 2016 р. 
(рисунок: С). ці дві структури накладалися 
одна на одну та цілком можуть бути одно-
часними. Скупчення скойок розкрито пов-
ністю. Воно займало площу до 5 м2 між кв. 25 
та 27—30, було відносно слабко насиченим 
та містило кілька виробів з розщепленого 
кременю. Скупчення пошкоджене біотур-
бацією та «розтягнуте» на сусідні квадрати 
ходами землерийних тварин і в плані, і за 
вертикаллю. ще одна структура простеже-
на у південній частині розкопу 3 (рисунок: 
Н). це ділянка з підвищеною концентрацією 
окремих вуглин, які хоча й не утворювали 
виразного скупчення, все ж таки, надавали 
ґрунту тут темнішого кольору. Ділянка при-
лягає до південної стінки розкопу 3 та про-
довжується у ній. З дещо темнішим ґрунтом 
тут пов’язані знахідки цілих або майже цілих 
кісток тварин, уламків обробленого рогу.

Нижче, на глибинах 1,95—2,15 м від умов-
ного нуля, окремими крупними кістками 
переважно тура та окремими виробами з 
розщепленого кременю, виразної «класич-
ної» кукрекської типології, було представле-
но SU 4 (рисунок: F). цей культурний шар — 
слабко насичений та виклинюється на захід. 
його набагато повніше було представлено 
на розкопі 2 2017 р., а розкопом 3, мабуть, 
було виявлено його західну межу.

У 150 м на захід — північний захід від розко-
пів 1—3 минулого року виявлено ще одну ло-
кацію з археологічним матеріалом. тут закла-
дено розкоп 4, площею 12 м2. Стратиграфічна 
ситуація тут нагадує послідовність шарів на 

розкопі 1, проте, в цілому, пачка відкладів 
менш потужна — до 140 см від поверхні, та 
складається враження більш щільного розта-
шування шарів — без стерильних прошарків 
між ними. На розкопі 4 виразно представлено 
шар середнього енеоліту — виявлено кілька 
черепків розписного трипільського посуду та 
фрагменти кераміки типу Кукутень С поруч 
з кістками тварин та артефактами з кременю. 
Нижче залягав ще один горизонт знахідок 
з кількома неорнаментованими черепками 
ліпного посуду архаїчного вигляду, кістками 
тварин та розщепленими кременями. Стра-
тиграфічна його позиція відповідає SU2 роз-
копу 1. Відповідно, гіпотетично, цей шар слід 
відносити до паранеоліту та датувати пер-
шою половиною VI тис. до н. е. На глибинах 
співставних з розташуванням SU3 виявлено 
безкерамічне скупчення переважно кісток 
тварин з недостатньо виразним археологіч-
ним інвентарем для його прямої культурно-
історичної атрибуції. Можливо, йдеться про 
відповідник SU 3, хоча в цьому випадку до-
статньої впевненості в цьому немає.

Подібний склад знахідок виявлено було 
в 1949 р. під час розкопок В. Даниленка. 
ймовірно, розкоп 4 розташовується десь 
неподалік від місця розкопок класика ук-
раїнського неолітознавства. А відмінності в 
стратиграфічних спостереженнях між його 
роботами та дослідженнями 2012, 2016 рр. 
слід пояснювати тим, що розкопувалися різ-
ні локуси в межах однієї пам’ятки.

таким чином, 2018 р. на Мельничній 
Кручі завершено вивчення кількох струк-
тур — скупчення кісток тварин та відходів 
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декортифікації кількох конкрецій гальково-
го кременю (SU 2), виявленого ще 2011 р., та 
ділянки культурного шару з інвентарем кла-
сичного кукрекського вигляду (SU 4), вперше 
зафіксованого 2016 р. Знайдено нові струк-
тури поки вивчені лише частково — зона 
насичена вуглинами біля південної стінки 
розкопу 3. SU 2, незважаючи на відсутність 
керамічних знахідок, слід пов’язувати з буго-
дністровським паранеолітом (буго-дніст-

ровською культурою), перш за все, за наяв-
ністю рогових т-подібних мотик. Колекція 
SU 4 відповідає уявленням про другий етап 
кукрекської культури (за періодизацією 
о. о. яневича, 1987). SU 3, яка залягає між 
двома вище згаданими стратиграфічними 
одиницями, на нашу думку, має бути відне-
сена до пізнього мезоліту та є співставною з 
матеріалами прекерамічних фаз буго-дніст-
ровського паранеоліту (Зяньківці 2).

Метою робіт цього року був, перш за все, 
пошук на місцевості добре відомих, навіть 
класичних, пам’яток буго-дністровського 
неоліту та перевірка наявності культурно-
го шару та культурно-історичної атрибуції 
поселень культури лінійно-стрічкової кера-
міки, виявлених нещодавно. Принагідно, 
були одержані певні результати з поселень 
і інших періодів — переважно, доби пізньої 
бронзи та черняхівської культури.

В уроч. Вовча Гатка краєзнавець о. Пере-
сунчак вказав місце, де ним було виявлено 
скупчення кісток тварин у розмиві берегу 
Південного Бугу. оскільки топографічна 
ситуація місцезнаходження добре відповіда-
ла опису розташування буго-дністровської 
пам’ятки жакчик, було вирішено перевіри-
ти наявність культурного шару зачисткою 
берегу. На жаль, зачистка принесла лише 
нечисленні матеріали черняхівського виг-
ляду. Подібний матеріал зібрано і у вищій 
топографічній позиції, на польовій дорозі, 
яка веде до дач від Березівської ГеС. отже, 
найімовірніше, йдеться про пункт знахідок 
черняхівської культури Вовча Гатка.

Матеріали культури лінійно-стрічкової ке-
раміки зібрані на зафіксованому минулого 
року поселенні жакчик ІІІ. цього року зібрані 
виразні орнаментовані «нотним декором» 
фрагменти ліпного посуду, які лишають не-
багато сумнівів в культурній належності, хоча 
б частини колекції пам’ятки. Зауважимо, що в 
зборах попереднього року були наявні пласкі 
однобічні нуклеуси для пластинок, скоріше 
характерні для пізнього мезоліту регіону.

Спільно з ж. Матвіїшиною — фахівцем-
ґрунтознавцем з Інституту географії НАНУ, 

були оглянуті розрізи господарської ями і двох 
зачисток берегового урвища на місці відомого 
поселення трипільської культури В1 — Саба-
тинівка 1. У зачистці 1, розташованій безпосе-
редньо при впадінні р. Синиця до Південного 
Бугу, виявлено один культуровмісний гори-
зонт на глибині 1,7 м від поверхні на контак-
ті жовтого суглинку та нижчих гумусованих 
відкладів. Шурф 3, закладений на місці гос-
подарської ями в одному з сільських дворів, 
приніс численні та яскраві знахідки черепків 
трипільського посуду, орнаментованих кане-
люрами та штампом, на жаль, переважно у 
заповненні сучасних заглиблень. Зачистка 2 
розбита в 200 м на захід від зачистки 1. тут 
простежено два горизонти знахідок на гли-
бинах 120 і 200 см від поверхні, розділених 
стерильним прошарком. Верхній горизонт 
представлено кістками тварин та черепками 
неорнаментованого ліпного посуду. Вони не 
суперечать припущенню про датування цьо-
го горизонту часом сабатинівської культури, 
хоча і не дозволяють стверджувати цю тезу 
з певністю. Нижній горизонт, крім археозо-
ологічних матеріалів, приніс двополюсний, 
біпоздовжний, призматичний нуклеус для 
пластинок, який складно пов’язувати з часом 
сабатинівської культури. ймовірніше, він від-
носиться до трипільського мешкання на пло-
щі пам’ятки.

Невелику колекцію підйомного матеріалу 
з окремими рисами трипільської культури 
(широкі прогладжені лінії як орнамент на 
ліпному посуді, кременеві вироби) зібрано 
на північ від західного краю с. луполове. тут 
на протилежному березі безіменного яру 
знаходиться відоме ранньотрипільське посе-

Д. Кіосак, В. Денисюк, А. Колесниченко 

ПАМ’ЯТКИ НЕОЛІТУ — ЕНЕОЛІТУ В ГАЙВОРОНСЬКОМУ  
ТА БЛАГОВІЩЕНСЬКОМУ РАЙОНАХ 
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лення Гренівка. Зібрані матеріали, можливо, 
вказують на наявність тут пункту знахідок 
Гренівка ІІІ трипільського часу.

Зібрано підйомний матеріал і складено то-
пографічний план нововиявленої пам’ятки 
доби пізньої бронзи Березівка IV. Площею 
поселення простежуються невеликі підви-
щення з похилими схилами, можливо — 
зольники. На іншій сабатинівській пам’ятці 
Красне озеро виявлено нове (четверте) скуп-
чення знахідок на поверхні. Матеріали пред-
ставлені черепками ліпного посуду, в одному 
випадку прикрашеним наліпним валиком.

В. Денисюк виявив черняхівські матеріали 
на східному краю с. Бандурове, на північ-
ному березі р. яланець. Колекція достатньо 
численна лише для фіксування тут пункту 
знахідок. Виразніші знахідки черняхівської 
культури зібрано на вже відомих поселеннях 
жакчик ІІ та ІV.

таким чином, виявлено два нових пункти 
знахідок черняхівської культури, одне посе-
лення доби пізньої бронзи та новий пункт 
трипільської культури. Нові перспективні 
локуси зафіксовано на вже відомих пам’ятках 
неоліту й енеоліту.

Кіровоградська експедиція ІА НАНУ про-
довжила дослідження курганної групи поб-
лизу с. Богданівка Бобринецького р-ну Кіро-
воградської обл.

Група розташована на підвищені над до-
линою р. Сугоклея — правої притоки Інгулу 
і до початку робіт 2017 р. налічувала шість 
насипів різного розміру: висотою від 0,25—
0,30 м до 8,0 м та діаметром від 12 до 115 м. 
Вона дугою розтягнулася з півночі на пів-
день.

об’єктом робіт 2018 р. став курган орлико-
ва Могила (№ 7), що мав другий за розміром 
насип — заввишки 3,0 м та діаметром 30 м, і 
«замикав» курганну групу з півдня.

Необхідність розкопок пам’ятки диктува-
лася, перш за все, її активним сучасним пог-
рабуванням: декілька років тому на насипу 

кургану була зафіксована яма розмірами 
3,0 × 3,0 м та глибиною понад 2,0 м.

У розкопках кургану брав участь досить 
потужний науковий колектив з різних до-
слідницьких центрів України — Києва (к. і. н. 
Д. Каравайко, к. ф. н. р. Зимовець, С. Купрій), 
Кропивницького (о. орлик), харкова (В. ока-
тенко, к. і. н. р. Кравченко, М. Фільчиков), Сум 
(к. і. н. є. осадчий) та студенти-практиканти 
центральноукраїнського державного педаго-
гічного університету ім. В. Винниченка.

орликова Могила початково мала щонай-
менше два поховання та об’єкт доби серед-
ньовіччя.

На самій вершині насипу, в порушено-
му стані, знайдені різноманітні речі епохи 
середньовіччя. Серед них досить численні 
уламки литого чавунного казана, залізні ніж, 

С. Скорий, О. Орлик, Р. Зимовець, Д. Каравайко 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПІВДНІ КІРОВОГРАДЩИНИ 

Рис. 1. Зачистка північно-
го профілю центральної 
бровки орликової Моги-
ли 
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вістря стріли, цвяхи. Не можна виключати, 
що свого часу, поблизу кургану розташову-
валося якесь стійбище та на його вершині 
стояла юрта кочовика. Приймаючи до уваги 
характер знайдених речей, їх можна датува-
ти другою половиною XIII—XIV ст.

Впускне поховання належить до скіфсь-
кого часу. Воно було впущене в центр рані-
шого насипу, що мав діаметр близько 20 м 
та висоту — не менше 1,0 м (рис. 1) і, до речі, 
цілком зруйнувало основну могилу.

Скіфське поховання являло собою досить 
велику яму розмірами 4,30 × 3,0 м та глиби-
ною від рівня первісного насипу 2,5 м, що 
була орієнтована за віссю схід—захід (рис. 2). 
Могилу оточував вельми потужний викид, 
який мав форму підкови, залишаючи прохід 
до могили із західної сторони.

Після здійснення поховання могила була 
перекрита дубовими колодами, на які роз-
міщено велику кількість гранітного каменю.

Насип кургану досипано, щонайменше на 
2 м заввишки, при цьому діаметр його збіль-
шився до 30 м.

Схили насипу було закріплено вели-
кою кількістю каменю (рис. 3), переважно, 
граніту, а самий низ — крепідою з великих  
плит.

Поховання було пограбоване декілька 
разів: ймовірно, ще в скіфську добу та новіт-
ній час.

Поховальний інвентар, що зберігся, свід-
чить: могила належала важкоозброєному 
скіфському воїну, який супроводжувався 
різноманітною зброєю, жертовною їжею в 
бронзовому казані, грецькими амфорами, 
та, ймовірно, іншими речами.

Предмети, які походять із самої могили та 
залишків тризни серед каменів «панциру» 
(зброя, деталі кінського спорядження, і перш 
за все — уламки фасоських амфор), дають 
змогу датувати скіфське поховання пізнім 
V ст. до н. е.

На жаль, ми майже нічого не можемо ска-
зати про основне поховання орликової Мо-
гили. Але, скоріш за все, беручи до уваги ха-
рактер первісного насипу, воно відноситься 
до доби бронзи.

Рис. 2. Дослідження скіф-
ського поховання 

Рис. 3. На кам’яному пан-
цирі орликової Могили
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За договорами, укладеними між ІА НАН 
України та відділами культури Сватівського, 
Міловського та Новоайдарського р-нів лу-
ганської обл., було проведено роботу з моні-
торингу та інвентаризації паспортизованих 
об’єктів археологічної спадщини, зроблено 
поправки та уточнення даних місць їх розта-
шування, виявлено нові археологічні об’єкти, 
на які складено облікову документацію.

Сватівський р-н. розташовується на північ-
ному заході луганщини і межує з Кремінсь-
ким (на півдні), троїцьким (на півночі), Ста-
робільським (на сході) та Білокуракінським 
(на північному сході) районами лугансь-
кої обл., а також на заході з Боровським, 
Куп’янським та Дворічненським районами 
харківщини. Загалом, в межах Сватівської 
міської та Ковалівської сільської рад, було ог-
лянуто дев’ять курганних груп (32 кургани) 
та два окремих кургани, один з яких ново-
виявлений. лише в одному випадку зафік-
совано задовільний стан (у нововиявленого 
кургану), всі інші курганні насипи, які роз-
ташовуються на орних полях, перебувають 
у незадовільному або аварійному стані. Кур-
ганну групу поблизу м. Сватове (охоронний 
№ 1278) взагалі не вдалося локалізувати.

Міловський р-н. розташовується у північно-
східній частині луганської обл. і являється 
крайньою східною точкою України. район 
межує з Біловодським (на південному заході), 
Марківським (на заході) р-нами луганської 
обл. та з Кантемирівським р-ном Воронезь-
кої обл. рФ (з півночі) і з Чортківським р-ном 
ростовської обл. рФ (з північного сходу та схо-
ду). У межах Міловської селищної ради, Вели-
коцької, Стрільцівської, Новострільцівської, 
Микільської, Мусіївської, Зориківської та Мо-
розівської сільських рад було оглянуто 10 кур-
ганних груп (55 курганів) і територію серед-
ньовічного селища. Крім цього, відкрито один 
новий курган та дві курганні групи (дев’ять 
насипів), розташовані безпосередньо на лінії 
державного кордону з російською Федера-
цією. Стан збереженості більшості курганних 
насипів оцінюється як незадовільний через 
постійне розорювання. Нововиявлені курганні 

групи, які розташовуються на лінії державно-
го кордону з російською Федерацією, можуть 
невдовзі потрапити в зону прокладання захис-
них та технологічних споруд під час облашту-
вання державного кордону (проєкт «Стіна»).

Новоайдарський р-н. розташовується у цен-
тральній частині луганської обл. і межує зі 
Станично-луганським (на сході та південному 
сході), Біловодським (на північному сході), Ста-
робільським (на півночі), Кремінським (на пів-
нічному заході) та Попаснянським (на заході) 
районами луганської обл. Південна частина 
району межує з окупованим Слов’яносербським 
районом. роботи проводилися на територіях 
Новоайдарської селищної ради, Муратівської, 
Штормівської, Новоохтирської, райгородської, 
Бахмутівської та Гречишкінської сільських рад. 
Загалом оглянуто 23 археологічних об’єкти, 
серед яких 13 курганних груп (46 насипів), 
шість поодиноких курганів, чотири поселен-
ня — Новоайдар, Капітанове 1, Штормове та 
Вільхова 5. останній пункт за порадою пред-
ставників оБСє оглянуто з відстані. Площа по-
селень Новоайдар та Капітанове 1 задернована 
і перебуває у задовільному стані. Штормівсь-
ке поселення руйнується, культурний шар 
змивається зі схилу надзаплавної тераси. Стан 
збереженості майже всіх курганних насипів 
незадовільний або аварійний, не лише через 
розораність, але й через використання деяких 
з них в якості оборонних споруд (події 2014 р.). 
окремі курганні групи не вдалося обстежити 
через вступ у дію закону «Про правовий режим 
воєнного стану». До нововиявлених віднесено 
три курганні групи (11 насипів), курган та ба-
гатошарове поселення Панське, яке розташо-
вується на північно-західній околиці с. рай-
городка (лівобережна частина). Поселення 
відоме з 2004 р., проте облікова документація 
на нього не складалася.

Загалом, ситуація з обліковою докумен-
тацією паспортизованих об’єктів археології 
досліджених районів луганської обл. дуже 
складна, оскільки в ній міститься велика 
кількість некоректних даних — окремі си-
туаційні плани, а також цифри відстаней та 
прив’язок не відповідають дійсності.

С. Теліженко 

МОНІТОРИНГ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ  
АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ЛУГАНЩИНІ 
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Згідно з умовами договору між Попас-
нянською районною державною адміністра-
цією луганської обл. та Інститутом археології 
НАН України на території c. Шипилівка Бі-
логорівської селищної ради Попаснянського 
р-ну було проведено дослідження з метою 
з’ясування наявності (відсутності) археологіч-
них об’єктів, культурного шару та встановлен-
ня площі його поширення на археологічному 
об’єкті «літня резиденція ханів Золотої орди 
XIV ст. («Ставка хана»)». На семи ділянках за-
гальною площею 247,7 га (за умовами догово-
ру) проведено шурфування, а на прилеглих 
територіях проведено візуальний огляд.

У результаті досліджень було закладено 
17 шурфів і отримано такі результати:

1. На ділянці 1 в жодному шурфі ознак ар-
хеологічних об’єктів та культурних нашару-
вань не зафіксовано.

2. На ділянці 3 лише в одному випадку 
(шурф 2) зафіксований стратифікований 
шар епохи середньовіччя. Фрагмент кухон-
ного горщика, виявлений в шарі 3 вказано-
го шурфу відноситься до салтово-маяцької 
культури (друга половина Іх—X ст.).

3. На ділянці 4 в жодному із закладених 
шурфів культурних нашарувань не зафіксова-
но. Урочище Святилище оглянуто, проте жод-
них артефактів виявлено не було. Підвищен-
ня Святилища, скоріше за все, сформувалося 
внаслідок складних геологічних процесів, в 
той же час, не виключається, що поблизу ньо-
го, можуть бути археологічні об’єкти, які не 
були виявлені в результаті шурфування.

4. На ділянці 5 у жодному з шурфів куль-
турних нашарувань не простежено.

5. На ділянці 6 у жодному з шурфів куль-
турних нашарувань не простежено.

6. На ділянці 9 в шурфі культурних наша-
рувань не зафіксовано.

7. На ділянках 12, 13 та на територіях при-
леглих до них, в радіусі до 10 м, археологічні 
дослідження не проводилися (на ділянках 
знаходяться електропідстанція та насосна 
станція лисичанського водоканалу).

8. У чотирьох шурфах, закладених на при-
леглих до ділянок 12, 13 землях, виявлено 
потужні культурні нашарування другої по-
ловини Іх—X ст. (аналіз керамічного комп-
лексу з шурфів проведено В. Барановим), а 
також поодинокі знахідки зрубної культури 
епохи пізньої бронзи та ранньомодерного 
часу.

Дані, отримані в результаті досліджень, 
дозволяють більш чітко окреслити зону по-
ширення побутових пам’яток середньовіччя 
та пізньої бронзи поблизу с. Шипилівка (за 
період 2017—2018 р. виявлено сім місцез-
находжень). В той же час, власне територія 
«Ставки хана» обмежується зоною поширен-
ня матеріалів золотоординського часу, вияв-
лених у 2013 р. за допомогою металодетекто-
ру. такі категорії знахідок, як кістки тварин 
або кераміка, які є майже обов’язковим 
супроводом будь-якої побутової пам’ятки, 
виявлені в дуже обмеженій кількості та у 
подрібненому вигляді. Нанесення GPS коор-
динат шурфів 2013 р., в яких були виявлені 
артефакти, на основу Google Earth дозволяє 
вирахувати приблизну площу концентра-
ції матеріалів золотоординського часу, яка 
може становити 540 × 120 м або 6,48 га.

С. Теліженко 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРАЙ с. ШИПИЛІВКА  
ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

Східноукраїнською експедицією ДП «НДц 
«охоронна археологічна служба України» ІА 
НАН України проведено обстеження діля-

нок місцезнаходжень, які потрапляли в зону 
будівництва електроопор. Загальна площа 
досліджень, які проводилися на правому та 

С. Теліженко, В. Іваницький 

РОБОТИ В ЗОНІ ЗВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРООПОР  
ДОНБАСЬКА-ДОНСЬКА ТА КРЕМІНСЬКА-ЮВІЛЕЙНА 
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лівому берегах р. Сіверський Донець, стано-
вила 868 м2. Сім розкопів, загальною площею 
417 м2, було закладено на правобережжі, яке 
територіально відноситься до Попаснянсь-
кого р-ну. На чотирьох розкопах, розташо-
ваних вздовж лівого борту балки Великий 
Суходіл досліджено слабонасичені архео-
логічними матеріалами шари епохи пізнь-
ої бронзи. ще три розкопи знаходилися на 
низькій надзаплавній терасі, між руслами 
р. Сіверський Донець, струмка Сурів та ко-
нусом виносу з балки Крутенька. Дана те-
риторія відома з 2017 р., коли розвідками 
було відкрите поселення з досить потужни-
ми нашаруваннями салтово-маяцької куль-
тури епохи середньовіччя. розкопками, на 
щастя, охоплено периферію цього поселен-
ня, яка виявилася не дуже багатою на арте- 
факти.

На лівому березі р. Сіверський Донець, 
на території Кремінського р-ну, було закла-
дено два розкопи загальною площею 451 м2. 
Поселення Перебійне IV, яке досліджене на 
площі 135 м2, розташовується на краю висо-
кої борової тераси, складеної з піску. Архе-
ологічний матеріал, виявлений в результаті 
розкопок, поділяється на чотири хроноло-
гічні групи: неоліт, епоха бронзи, серед-
ньовіччя та індустріальна епоха. Матеріали 
індустріальної епохи пов’язуються з подіями 
Другої світової війни і представлені виключ-
но осколками від мін та снарядів. У східній 
частині розкопу було зафіксовано вирву від 
вибуху снаряду з численними осколками по 
сторонах. Матеріали епохи середньовіччя 
локалізувалися виключно у східній частині 
площі дослідження і представлені розвалом 
сіроглиняного орнаментованого горщика з 
внутрішнім вушком. Поруч з розвалом ви-
явлено сильно кородовану металеву пряж-
ку підпрямокутної форми з обламаним у 
давнину сплощеним язичком. Вказані ма-
теріали відносяться до салтово-маяцької 
культури та датуються другою половиною 
Іх—х ст. Матеріали епохи пізньої брон-
зи та неоліту нечисельні та представлені 
фрагментами ліпного посуду і виробами з  
кременю.

Багатошарове поселення Перебійне І до-
сліджене на площі 316 м2. Воно займає ниж-
ню частину борової тераси та першу над-
заплавну терасу озера Перебійне (стариця 
лівого берега р. Сіверський Донець). За по-
передніми підрахунками, розміри поселен-
ня можуть становити щонайменше 496 × 
75 м. Вузькою смугою воно простягнулося з 
південного заходу на північний схід, повто-
рюючи конфігурацію заплави р. Сіверський 
Донець та системи озер-стариць. Південно-
західна частина поселення частково зруйно-
вана внаслідок прокладання асфальтованої 

автодороги та нівелювання денної поверхні 
з метою встановлення насосної підстанції 
з відповідними наземними та підземними 
комунікаціями. Північно-східна частина об-
межується північною затокою оз. Перебійне, 
яка на даний момент представляє собою за-
болочену місцевість.

хронологічна послідовність утворення 
нашарувань має наступний вигляд: неоліт, 
ранній енеоліт, пізній енеоліт, епоха брон-
зи (пізня та фінальна), ранній залізний вік, 
середньовіччя та індустріальна епоха. Ма-
теріали епохи неоліту та енеоліту представ-
лені поодинокими фрагментами ліпного 
орнаментованого посуду та виробами з кре-
меню.

Найбільш важливим в плані масовості ар-
хеологічного матеріалу та актуальним у на-
уковому сенсі є комплекс артефактів епохи 
бронзи, який ще на початку роботи вдалося 
розділити на три культурно-хронологічних 
горизонти: покровсько-мосолівська зруб-
на культура, бережнівсько-маївська зрубна 
культура та бондарихинська культура фі-
нальної бронзи. Первісні колективи пред-
ставників вказаних археологічних культур 
існували послідовно, з невеликими пере-
рвами, протягом тривалого відрізку часу 
(300—350 років), що зумовило формування 
виключно потужного шару, який сягав у міс-
ці виявлених жител 2,3 м. Загалом, на місці 
проведення дослідження було простежено 
чотири котловани стаціонарних об’єктів, які 
відносяться до епохи бронзи. Найдавнішим 
є житло 3, яке відноситься до покровсько-
мосолівської зрубної культури. Воно розта-
шоване в північно-східній частині розкопу, 
видовжене з півночі на південь на 10 м. три 
інших житла (об’єкти 1, 2 та 4) належать до 
бережнівсько-маївського етапу епохи пізнь-
ої бронзи. Вони також, з невеликими від-
хиленнями, видовжені з півночі на південь. 
Для спорудження жител використовувалися 
краї природних терас, які підправлялися та 
слугували північними стінками котлованів. 
Несучі конструкції виготовлялися з колод, 
про що свідчать стовпові ямки по краях кот-
лованів У всіх житлах були виявлені ознаки 
пожеж, значну площу підлоги в житлах зай-
мали вуглисті прошарки, які залишилися 
внаслідок горіння дерев’яних конструкцій. 
Всередині кожного об’єкту, окрім стовпових 
ямок, досліджено по декілька господарських 
ям, частина з яких містила у заповненні до-
сить велику кількість артефактів, але, як 
правило, в ямах значимі знахідки, окрім 
фрагментів кісток або декількох невиразних 
стінок ліпного посуду, відсутні. основну 
масу артефактів складають кістки тварин та 
кераміка, які локалізувалися як у заповнен-
ні об’єктів, так і поза їх межами. У верхніх 
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шарах поселення було виокремлено кера-
мічний комплекс, який надійно пов’язується 
з бондарихинською культурою фінальної 
бронзи.

У межах поселення виявлене поховання 
сарматської культури — випростане тіло-
покладення головою на північ. У правій руці 
похованого зафіксовано рештки залізного 
ножа, біля тазової кістки, ближче до лівої 
сторони тіла, відзначено фрагмент виробу з 
металу. На потиличній кістці черепа помітні 
сліди корозованого металу, можливо, залиш-
ки прикраси (?). Зліва від черепа, знаходився 

плоскодонний горщик.
Матеріали епохи середньовіччя співвід-

носяться з салтово-маяцькою культурою і, 
здебільшого, локалізувалися у верхніх ша-
рах поселення, які зазнали руйнації внаслі-
док проведення оранки для висадки сосно-
вих дерев. жодного об’єкту, пов’язаного із 
епохою середньовіччя виявити не вдалося. 
Артефакти вказаної культури представлені 
фрагментами ліпного та гончарного посуду, 
уламками червоноглиняних амфор, виро-
бами з металу (серп, ножі, кінські вудила та 
бронзова пластинка).
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Започатковане автором вивчення с. Став-
чани Пустомитівського р-ну у 2001 р. відбу-
валось і в сезонах 2017 та 2018 рр.

основна увага була зосереджена на до-
слідженнях пам’яток доби енеоліту, зокрема 
поселення маліцької культури Ставчани х. 
Продовжено дослідження ділянки поселен-
ня, на якій фіксувались сліди наземної стов-
пової споруди. У розкопі площею 62 м2 вияв-
лено сліди від трьох, розташованих поруч, 
стовпових ям діаметрами 20 см. Вони вклада-
лись в одну лінію з аналогічними об’єктами 
розкопу 2016 р. За 17 м на північ, паралель-
но, фіксується ще одна лінія зі стовпів. оче-
видно, маємо справу із наземною спорудою 
прямокутної форми, орієнтованою в напря-
мі південний захід — північний схід (рису-
нок: 1). У центральній її частині виявлено 
яму овальної форми розмірами 4,2 × 1,2 м, 
глибиною 35 см, у заповненні якої містилась 
велика кількість деревного вугілля прошар-
ками до 5 см. Подібні житлові приміщення 
добре відомі на території Польщі.

На розкопаній ділянці знайдено досить 
мало артефактів: кілька десятків уламків 
битого посуду та окремі вироби з кременю. 
Серед характерних предметів виділяється 
масивне округле вушко (рисунок: 2) та фраг-
мент стінки опуклого горщика (рисунок: 3).

У 2018 р. проведено шурфування на ряді 
пам’яток з горизонтом маліцької та культу-
ри лійчастого посуду доби енеоліту, а саме 
Ставчани І, ІІ, ІV та хІІІ.

В результаті робіт (закладено один шурф 
розмірами 1 × 1 м) відзначено, що на пам’ятці 
Ставчани І, у найбільш високій центральній 
її частині, непорушений горизонт фіксуєть-
ся під орним шаром товщиною 40 см, на гли-
бині 50—60 см від денної поверхні, нижче 
нього залягають жовті материкові леси. тоб-
то, в майбутньому тут є непогані перспекти-
ви для дослідження рухомих та нерухомих 
об’єктів.

Дещо інша ситуація спостерігається на 
пункті Ставчани ІІ. один із шурфів закла-
дений у північно-східній частині багатоша-
рового поселення на краю лівостороннього 

берега р. Ставчанка. Під орним шаром тов-
щиною 40 см залягає десятисантиметровий 
горизонт чорного гумусованого ґрунту, пе-
рекопаного численними ходами гризунів, в 
якому виявлено окремі фрагменти кераміки 
новітнього часу. Інший шурф закладений за 
200 м від попереднього. Вже під час зняття 
орного шару тут виявлялась кераміка. Піс-
ля зачистки, на глибині 50 см, зафіксова-
но об’єкт (№ 1) округлої форми діаметром 
близько 2,5 м, який входив у стінки шурфу, 
а своїм заповненням чорного кольору чітко 
виділявся на фоні жовтої материкової гли-
ни. ще один об’єкт частково зафіксований 
у південно-західному куті даного розкопу. 
В орному шарі та при зачистці об’єкта №1 
знайдено чималу кількість ліпної грубос-
тінної кераміки із значною домішкою в тісті 
грубих часток шамоту. Серед цієї колекції 
виділяються кілька вінець банкоподібних 
горщиків діаметрами 14—28 см із наскрізни-
ми отворами під краями. окремі з посудин 
прикрашені декоративними пружками із так 
званими пальцевими защипами. такі ознаки 
характерні для черепино-лагодівської групи 
пам’яток ранньозалізного часу.

Більш скромні здобутки зафіксовані на 
пам’ятці Ставчани ІV. Відразу під орним ша-
ром товщиною 40—50 см виступає материк. 
Серед артефактів відзначено лише уламок 
нижньої частини крем’яної пластини, хро-
нологічні межі якої можуть бути досить ши-
рокими.

Несподіваними виявились результати під 
час дослідження пам’ятки Ставчани хІІІ, 
яка знаходиться серед заболоченої запла-
ви р. Ставчанка, і яка — фактично, поруч 
поселення маліцької культури Ставчани х. 
Зрештою на поверхні теж збиралась кера-
міка зазначеної культури. Після зняття ор-
ного шару і після зачистки на глибині 45 см 
на фоні жовтого материка ледь фіксувалась 
пляма ґрунту світло-сірого кольору діамет-
ром 50 см, при стінці якої простежувались 
вінця посудини. це був черпак, що залягав 
у ямці завглибшки 10 см, більш тут нічого не 
виявлено. Над об’єктом в орному шарі фік-

А. Гавінський 

ДОСЛІДЖЕННЯ У СТАВЧАНАХ НА ЛЬВІВЩИНІ 
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сувались дрібні кальциновані кісточки, які, 
можливо, свідчать про його поховальний ха-
рактер. Черпак півокруглої форми висотою 
6,5 м, діаметром вінець 11,6 см, з вираженою 
петлеподібною ручкою (рисунок: 8). Посу-

дина виготовлена старанно, поверхня підло-
щена, а в керамічному тісті присутня значна 
домішка мікрочасток шамоту. За аналогіями 
такі вироби типові для черепино-лагодівсь-
кої групи пам’яток ранньозалізного часу.

Пам’ятки біля с. Ставчани: 1 — зведений план дослід-
жень на поселенні Ставчани х; 2, 3 — кераміка з поселен-
ня маліцької культури Ставчани х; 4—7 — кераміка ран-
ньозалізного часу з поселення Ставчани ІІ; 8 — кераміка 
ранньозалізного часу з поселення Ставчани хІІІ
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У польових сезонах 2017, 2018 рр. спіль-
на експедиція Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України, Історико-
краєзнавчого музею м. Винники, львівсько-
го національного університету ім. І. Франка 

та жешівського університету продовжувала 
вивчати поселення культури лійчастого по-
суду доби енеоліту (IV тис. до н. е.) у Вин-
никах на горі лисівка. Головна увага була 
зосереджена на вивчені решток наземної 
глиняної споруди, виявленої у 2016 р.

розкоп 2017 р. розмірами 17 × 8 м закладе-
ний із західної сторони згадуваного об’єкту. 
У північній частині досліджуваної ділянки 
зафіксовано ще одне аналогічне румови-
ще розмірами 5 × 2 м. Переважно це дрібні 
шматки обмазки, часто крихкі на дотик, хоча 
окремі з них більших розмірів (10—15 см) зі 
слідами від дерев’яних паликів, які фіксува-
лись назовні і паралельними рядами зорієн-

А. Гавінський, Н. Білас, М. Рибіцька 

РОЗКОПКИ ПОСЕЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ЛІЙЧАСТОГО ПОСУДУ 
ВИННИКИ-ЛИСІВКА У 2017—2018 рр. 

Рис. 1. Винники-лисівка. рештки глиняних споруд культури лійчастого посуду. Зведений план за 2016—2018 рр. 
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товані у напрямі південний захід — північ-
ний схід. Правда, переважна частина дуже 
дрібної обмазки (1—2 см) фіксувалась на 
значно більшій площі. У 2018 р. закладено 
ще два розкопи загальною площею 53 м2: пів-
нічний та східний (рис. 1). У першому з них 
зафіксовано фрагмент об’єкту, який входив 
у північну стінку розкопу і тому повне його 
вивчення відбудеться у наступному сезоні. В 
іншому — об’єктів не зафіксовано.

На цьому етапі досліджень неоднозначним є 
трактування виявлених румовищ, чи це фраг-
менти однієї споруди, чи різних? Необхідні 
подальші дослідження більшими площами.

У результаті розкопок знайдено порів-
няно незначну кількість досить фрагмен-
тованих частин посуду, який відзначається 
класичними рисами для цієї енеолітичної 
культури. Більшість з них належать до типо-

вих лійчастих горщиків з високими розхиле-
ними вінцями діаметрами до 30 см. Інколи 
їх прикрашали орнаментом у вигляді пря-
мокутних відбитків, округлих штампів, чи 
зигзагів (рис. 2: 1—3). До рідкісних предметів 
належать фляги (рис. 2: 4—5). Серед виробів 
з кременю відзначено ретушовані пластини, 
скребки, різці та кілька наконечників стріл. 
В одному екземплярі представлене кістяне 
долото (рис. 2: 6). Колекцію імпорту попов-
нили з десяток фрагментів кераміки три-
пільської культури.

також на цій археологічній пам’ятці знай-
дено окремі екземпляри кераміки волино-
люблінської культури (перша половина 
IV тис. до н. е.) та кілька уламків посуду ме-
жановіцької культури доби бронзи, зокрема 
частину амфори, прикрашеної шнуровим 
орнаментом (рис. 2: 7).

Рис. 2. Знахідки культури лійчастого посуду (1—6) та 
фрагмент амфори межановіцької культури (7)

У зв’язку із запланованим будівництвом 
спортивно-оздоровчого комплексу навколо 
Винниківського озера на північно-західній 
околиці м. Винники львівської обл., спільна 
експедиція Інституту археології лНУ ім. Іва-
на Франка та КЗ лор «Історико-краєзнавчий 
музей» провела розвідкові, а згодом і стаціо-

нарні археологічні дослідження відведеної 
під забудову території.

На час обстежень на берегах Винниківського 
озера були відомі мезолітична пам’ятка львів-
Іх і два поселення тшинецької культури.

територія, на якій розташована ділянка 
під забудову, локалізується у верхів’ях р. Ма-

Б. Гринчишин, В. Конопля, В. Сидорович, Н. Стеблій 

РОЗКОПКИ ДОВКОЛА ВИННИКІВСЬКОГО ОЗЕРА 
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рунька (права притока Полтви, басейн За-
хідного Бугу). Географічно вона входить до 
львівського плато, зокрема до Давидівського 
пасма — невисокого горбогір’я, яке почи-
нається від Княжої гори у львові, у східному 
напрямку проходить до Чортової скелі, де 
повертає на південь до Винників. Північно-
східні схили Давидівського пасма сильно роз-
членовані глибокими улоговинами вздовж 
заплави Маруньки та її кількох потічків.

Під час поверхневих обстежень у межах 
будівельної смуги локалізовано концентра-
цію археологічних матеріалів на двох ділян-
ках. Перша — пам’ятка Винники-Млинів-
ці І — розміщена на мисоподібному схилі 
південного берега озера і, одночасно, на 
правому березі Маруньки. Її площа сягає 
0,5 га. територія задернована, ростуть також 
окремі дерева і кущі. У викидах з кротовин 
зібрано декілька боковин ліпних посудин, 
дрібні шматки залізного шлаку і глиняної 
вимазки. За структурою зібрана кераміка 
близька до посуду культури лійчастого по-
суду. тут знайдено також перепалений до 
білого кольору безсистемний відщеп.

Друга пам’ятка — Винники-Млинівці ІІ — 
площею близько 0,6 га розташована на ми-
соподібному виступі лівого берега Марунь-
ки висотою близько 3—4 м, який із півдня, 
сходу і півночі оконтурений заплавою річки 
і зайнятий садово-городньою ділянкою міс-
цевого лісгоспу. З його орної частини, на 
поверхні ґрунту, зібрано уламки посуду, пе-
реважно ліпного, окремі вироби з чорного і 
темно-сірого туронського кременю та дріб-

Рис. 2. Винни-
ки-Млинівці ІІ, 

розкоп ІІ; вигляд із 
південного сходу

Рис. 1. Винники-Млинівці І, розкоп І; залишки житла 
культури лійчастого посуду, вигляд з півдня 
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ні шматки печини і глиняної вимазки. цей 
речовий матеріал пов’язаний, відповідно, з 
культурами волинсько-люблінською, горо-
доцько-здовбицькою, ранньоскіфського часу 
(черепинсько-лагодівська група) і слов’яно-
руської доби.

Для встановлення характеру та потужності 
культурного шару пам’яток на ділянках за-
кладено по два розвідкові шурфи. Виявлені 
у розвідкових траншеях уламки ліпної і 
кружальної кераміки, кременеві артефакти, 
глиняна вимазка, підтвердили культурно-
хронологічну атрибуцію зібраних на повер-
хні археологічних матеріалів.

Під час науково-рятівних археологічних 
розкопок на території пам’яток Винники-
Млинівці І та Винники-Млинівці ІІ закладе-
но два розкопи.

На пам’ятці Винники-Млинівці І — роз-
коп І загальною площею 144 м2. Культурний 
шар тут сягав глибини 30—60 см від рівня 
сучасної поверхні за експозицією схилу: до 
7—8 см прослідковано дерновий шар; ниж-
че, на глибину до 20 см — давній орний про-
шарок, у якому траплялися окремі уламки 
дрібної глиняної вимазки; під ним — гли-
нистий слабко гумусований ґрунт із значни-
ми фрагментами глиняної обмазки від дав-
ніх житлово-господарських споруд, слідами 
вугликів, незначне число фрагментів ліпних 
посудин, окремі кременеві вироби; цей про-
шарок переходив у лесову підоснову.

У розкопі І на рівні лесової підоснови (ма-
терика) зафіксовано два нерухомі заглиблені 
археологічні об’єкти — житлову споруду у виг-
ляді овальної у плані ями із залишками опалю-
вального пристрою, ймовірно, вогнища (черінь 
та уламки глиняних стінок на паликовій основі; 
рис. 1) та округлу господарську яму.

Попередня класифікація віднайденого ру-
хомого матеріалу дозволяє стверджувати, що 
на пам’ятці Винники-Млинівці І можна виді-
лити один головний культурно-хронологіч-
ний горизонт культури лійчастого посуду.

На пам’ятці Винники-Млинівці ІІ закла-
дено розкоп ІІ площею 169 м2. Культурний 
шар у ньому сягав глибини 60—65 см від рів-
ня сучасної поверхні за експозицією схилу: 
на глибину до 25—30 см — луговий чорно-
зем (орний шар); тут віднайдено одиничні 

фрагменти ліпного та кружального посуду, 
окремі уламки вимазки, обсмалене каміння, 
кістки тварин; із глибини 35—40 см від рівня 
сучасної поверхні фіксувався перехідний го-
ризонт у вигляді гумусованого суглинку; тут 
також віднайдено незначну кількість фраг-
ментів ліпних і кружальних посудин, креме-
неві вироби, вимазку та каміння; на глибині 
60—65 см від рівня сучасної поверхні — ле-
сова підоснова.

На рівні перехідного горизонту зафіксо-
вано заповнення десяти нерухомих архео-
логічних об’єктів (рис. 2). один із них — де-
струкція житлово-господарської споруди 
підквадратної у плані форми із двома оваль-
ними ямами по кутах, на дні яких зафіксо-
вано рештки вогнищ. За віднайденим in 
situ рухомим матеріалом і за конфігурацією 
споруди об’єкт віднесено до волинсько-люб-
лінської культури.

Сім об’єктів за конфігурацією і конструк-
тивними особливостями нагадують округ-
лі господарські ями, практично однакового 
діаметру — 1,2—1,6 м. речовий матеріал, 
віднайдений у їхньому заповненні, свідчить 
про те, що ці споруди належали населенню 
черепинсько-лагодівської групи культури 
ранньоскіфського часу.

ще один об’єкт — залишки заглиблено-
го підквадратного житла із розвалом печі-
кам’янки в одному з кутів. Віднайдені на 
черені фрагменти керамічних горщиків, під-
правлених на слаборотаційному гончарно-
му колі, дозволили зарахувати цю житлову 
споруду до пізнього етапу лука-райковець-
кої культури — кінця Іх — початку х ст.

останній з об’єктів ідентифіковано як за-
лишки наземного житла хІІ ст. На це вказу-
вали підквадратний контур на рівні вияв-
лення (товщина заповнення — 10—12 см), 
збережений черінь і залишки розвалу печі 
та фрагменти керамічного посуду навколо 
нього.

Класифікація рухомого матеріалу, доз-
воляє стверджувати, що на поселенні Вин-
ники-Млинівці ІІ можна виділити гори-
зонти культур волинсько-люблінської, 
черепинсько-лагодівської групи культури 
ранньоскіфського часу, культури лука рай-
ковецька та києво-руського часу.
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Спільна експедиція львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка та 
Комунального закладу львівської обласної 
ради «Історико-краєзнавчий музей» про-
довжила розкопки ґрунтового могильника 
римського часу Карів І у басейні Західно-
го Бугу. Пам’ятка була випадково відкрита 
весною 2017 р. між с. Карів та м. Угнів Со-
кальського р-ну львівської обл. Вона розта-
шована на правому березі широкої долини 
р. Солокія — лівої притоки Західного Бугу, 
на рівнинній місцевості з супіщаними ґрун-
тами, що тривалий час використовувалася 
під сільськогосподарські угіддя. літом цього 
ж року там були проведені розкопки, в ре-
зультаті яких відкрито п’ять кремаційних 
поховань, у тому числі так зване «князівське» 
захоронення з багатим супровідним матеріа-
лом.

У липні 2018 р. дослідження продовжено. 
У секторі 1 було закладено три розкопи за-
гальною площею 244 м2, у яких виявлено чо-
тири кремаційні поховання.

Поховання 6 (за розпочатою у 2017 р. пос-
лідовною нумерацією) являє собою безур-
нове кремаційне поховання із супровідним 
матеріалом у перемішку з людськими осте-
ологічними залишками. Перепалені остан-
ки були зсипані в ямку діаметром близько 
0,5 м. Наявність двох залізних фібул типу А-
130, інкрустованих сканню з білого металу, 

залишків рогового трискладового гребеня, 
голки, глиняного пряслиця, сердолікової на-
мистинки, двох залізних шпильок з фігурни-
ми голівками вказувала на те, що в могилі 6 
була похована жінка. Статева приналежність 
відкритих у 2018 р. кремацій згодом була 
підтверджена антропологічними досліджен-
нями к. і. н. т. Слободян.

Поховання 7 — ямного типу, розмірами 
1,5 × 1 м (рис. 1). людські кремаційні залиш-
ки знаходилися серед скупчення предметів 
із заліза і, правдоподібно, були накриті ум-
боном щита (під час оранки умбон частково 
змістили з первісного місця розташування). 
Наявність у могилі п’яти ліпних посудин 
(чотири — пшеворського, одна — пізньо-
зарубинецького типів), частини скляного 
келиха (рис. 2), ритуально зігнутого меча, 
умбона та ручки від щита вказує не те, що 
захоронення № 7 було чоловічим, проведе-
ним за пшеворським обрядом.

Поховання 8 мало розміри 0,5 × 0,5 м, част-
ково порушене оранкою. Плугом було роз-
бито дві з трьох керамічних посудин (рис. 3). 
Перепалені людські останки знаходилися 
як у вцілілому ліпному кумпфоподібному 
горщику, так і були розсипані в межах усієї 
могили. Супровідний інвентар складався із 
залізного ножа, наконечника списа, а також 
перепаленої у вогні сердолікової намисти-
ни. Антропологічні дослідження знайдених 

Я. Онищук, Н. Білас, Б. Гринчишин, В. Сидорович 

МОГИЛЬНИК РИМСЬКОГО ЧАСУ БІЛЯ с. КАРІВ 

Рис. 1. Карів І, загальний 
вигляд поховання 7 
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кісткових залишків засвідчили, що похован-
ня було парним: чоловічі останки акуратно 
складені в урну, а жіночі — зсипані в розта-
шовану поруч яму.

Поховання 9 сильно зруйноване оранкою. 
In situ виявлено лише нижню частину чор-
нолощеного горщика, який відігравав роль 
урни. В межах могили, а також в орному 
шарі над похованням, знайдено фрагмент 
бронзової фібули і перепалену у вогні шпо-

ру. Дослідженнями т. Слободян встановле-
но, що захоронення належало дитині вікової 
групи infantilis II (6—9 років).

отже, проведені дослідження дають під-
стави припускати, що могильник Карів І є 
важливою поховальною пам’яткою, залише-
ною осілою на цій території змішаною люд-
ністю пшеворського, західно-балтського, 
германського (свебського) та пізньозаруби-
нецького походження. На основі виявлених 
матеріалів його можна датувати другою по-
ловиною ІІ ст. н. е. (В2/С1 за центральноєвро-
пейською періодизацією). Подальше вивчен-
ня некрополя може дати цікаві результати 
для характеристики етнічної та культурної 
ситуації у західному регіоні України періоду 
Маркоманських війн.

Рис. 2. Карів І, скляний бокал з поховання 7 

Рис. 3. Карів І, вигляд поховання 8

Співробітники Науково-дослідного цент-
ру «рятівна археологічна служба» ІА НАНУ 
виконали розвідки в декількох регіонах 
львівської обл.

Найбільші за обсягом дослідження про-
водились в рамках реалізації пілотного про-
єкту «Археологічний кадастр львівської 
області». На території радехівського р-ну су-
цільним обстеженням охоплено територію 
долини р. острівка — лівостороннього до-
пливу р. Стир, в адміністративних межах ра-
дехівської міської, лопатинської селищної, 
Березівської, Немилівської, Нивицької, ог-
лядівської, Середпільцівської та хмільнівсь-

кої сільських рад, на загальній площі близь-
ко 100 км2. Під час розвідок підтверджено 
локалізацію відомих пам’яток археології, в 
тому числі двох городищ, а також виявлено 
нові об’єкти археологічної спадщини.

На землях радехівської міської ради вияв-
лено одне місцезнаходження археологічного 
матеріалу доби бронзи радехів-2.

В адміністративних межах лопатинської 
селищної ради знайдено 13 об’єктів архео-
логічної спадщини — лопатин 3—9 і 14—19 
та хмільно 6. це, переважно, невеликі посе-
лення та місцезнаходження археологічних 
матеріалів фінального палеоліту, енеоліту, 

О. Сілаєв, Б. Сало 

РОЗВІДКИ НА ЛЬВІВЩИНІ 
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доби бронзи, ранньозалізного віку та дав-
ньоруського часу. Деякі пам’ятки мають два 
або більше культурно-хронологічних гори-
зонтів.

На території Березівської сільської ради за-
фіксовано дві пам’ятки — Підмонастирок 1 і 
2. одна з них — це місцезнаходження архео-
логічного матеріалу фінального палеоліту, а 
друга — поселення доби бронзи.

У межах Немилівської сільської ради ви-
явлено чотири об’єкти археологічної спад-
щини — поселення Немилів 1—3 і 7. На них 
зібрано матеріали доби енеоліту, бронзи, 
ранньозалізного та давньоруського часу.

У межах Нивицької сільської ради за-
фіксовано 11 пам’яток — лопатин 10—13, 
Нивиці 1—7. це, переважно, невеликі посе-
лення та місцезнаходження археологічних 
матеріалів, на котрих знайдено артефакти 
фінального палеоліту, доби бронзи, ранньо-
залізного віку і давньоруського часу. Виклю-
чення становить один окремий курганний 
насип (лопатин 11), а також місцезнаход-
ження з матеріалами XV—XVIII ст. (лопа-
тин 12), яке співпадає з відомою локалізацією 
пізньосередньовічного замчища в околицях 
лопатина. На жаль, останній об’єкт повніс-
тю зруйнований масштабними земляними 
роботами при торфорозробці та недавнім 
облаштуванням відпочинкового комплексу.

Найбільше пам’яток археології (26) було 
виявлено на території оглядівської сільської 
ради — Гута-Скляна 1—7, опліцько 1—19. З 
них: два городища (відомі за дослідженнями 
П. раппопорта), сім місцезнаходжень архео-
логічного матеріалу, 17 поселень. Культур-
но-хронологічні горизонти віднесені до фі-
нального палеоліту, енеоліту, доби бронзи, 
ранньозалізного та римського часу, давньо-
руського періоду.

На території Середпільцівської сільської 
ради знайдено 20 об’єктів археологічної спад-
щини — Мукани 1—9, Немилів 4—6, Серед-
пільці 1—8. Із них шість місцезнаходжень 
археологічного матеріалу та 14 поселень. 
Культурно-хронологічні горизонти поселень 
датуються фінальним палеолітом, енеолітом, 
добою бронзи, давньоруського часом.

На території хмільнівської сільської ради 
виявлено п’ять об’єктів археології — хміль-
но 1—5. З них: два місцезнаходження архео-
логічного матеріалу та три поселення. Куль-
турно-хронологічні горизонти поселень 
належать до енеоліту, доби бронзи та давнь-
оруського часу.

Загалом в долині р. острівка зафіксовано 
92 об’єкти археологічної спадщини: два го-
родища, 28 місцезнаходжень археологічних 
матеріалів, 61 поселення та один окремо роз-
ташований курган.

Під час розроблення проєктно-кошто-
рисної документації будівництва північної 
ділянки об’їзної автомобільної дороги м. 
львів на відрізку майже 24 км виконано ар-
хеологічні вишукування, що включали опра-
цювання архівно-бібліографічних джерел та 
розвідки з шурфуванням. цей об’єкт будів-
ництва є складовою нової концесійної авто-
мобільної дороги львів—Краковець, попе-
редні дослідження якої проводила у 2000 р. 
Верхньодністрянська експедиція Інституту 
народознавства НАН України.

цьогорічними дослідженнями на тери-
торії Дублянської міської, Грядівської і За-
шківської сільських рад жовківського р-ну та 
Бірківської сільської ради яворівського р-ну 
львівської обл. уточнено інформацію щодо 
локалізації відомих об’єктів археологічної 
спадщини, з яких на державному обліку, як 
пам’ятки археології місцевого значення, пе-
ребувають городища в селах рокитне і За-
вадів, поселення Малі Підліски 1—3, Гряда 1 
і 2. ще п’ять поселень (Бірки 1, Завадів 2, Гря-
да 3, Малі Підліски 5 і 6) відомі за матеріала-
ми попередніх звітів. На пам’ятках Гряда 1 і 
3, Малі Підліски 3 і 5 у 2004—2005 рр. здійс-
нені невеликі за обсягом рятівні археологіч-
ні дослідження співробітниками Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ 
(В. Войнаровський) та НДц «рАС» ІА НАНУ 
(о. осаульчук, т. Милян, Н. Войцещук).

Суцільні розвідки в створі проєктова-
ної об’їзної автодороги дозволили виявити 
дев’ять нових об’єктів археологічної спад-
щини: поселення Бірки 2 (княжа доба), Бір-
ки 3 (пізньоримський час), Завадів 3 (енеоліт, 
доба бронзи), Завадів 4 (ранньозалізний вік, 
княжа доба), Гряда 4 (енеоліт, пізньоримсь-
кий час), Гряда 5 (енеоліт, пізньоримський 
час), Ситихів 4 (пізньоримський час, княжа 
доба), Малі Підліски 4 (неоліт, енеоліт, доба 
бронзи, ранньозалізний вік, пізньоримський 
час, княжа доба), Малі Підліски 16 (енеоліт, 
ранньозалізний вік, пізньоримський час).

На підставі отриманої інформації виз-
начено наявність ризиків та оцінено по-
тенційні загрози і ймовірні наслідки для 
об’єктів культурної спадщини від реалізації 
цього проекту. також розроблено заходи із 
пом’якшення негативного впливу, визначе-
но види і обсяги пам’ятко-охоронних робіт 
по кожному об’єкту археології.

Паралельно до цього проекту, здійснено 
суцільні археологічні дослідження в околи-
цях сс. Малі Підліски та Ситихів жовківсько-
го р-ну, в підсумку яких виявлено 12 об’єктів 
археологічної спадщини — поселення ене-
оліту, доби бронзи, ранньозалізного віку, 
пізньоримського часу та княжої доби Малі 
Підліски 7—15 та Ситихів 5—7.
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На Пліснеському археологічному комплек-
сі (с. Підгірці Бродівського р-ну львівської 
обл.) працювала експедиція Історико-куль-
турного заповідника «Давній Пліснеськ». 
роботи проводилися за програмою споруд-
ження археологічного скансену на дитинці 
літописного міста хІІ—хІІІ ст. Головна мета 
досліджень полягала у вивченні укріпленої 
ділянки давньоруського городища в ур. Зам-
чисько (розкоп І), встановленні особливостей 
фортифікації шостої лінії захисту місцевого 
високого плато (розкоп ІІ), а також у підго-
товці до нової черги рекультивації в ур. оле-
нин Парк (траншея І; рисунок).

У розкопі І площею 60 м2, крім великої кіль-
кості рухомого матеріалу, тогоріч вдалося вия-
вити і частково вивчити 11 об’єктів різночасо-
вого діапазону. Багато об’єктів розкопані лише 
частково: основні їх площі заходили у стінки 
розкопу І. Попередньо, з урахуванням рухомо-
го матеріалу та стратиграфії залягання до дав-

ньоруського періоду віднесено об’єкти 1 (злам 
хІІ / хІІІ ст.), 1а (хІІ—хІІІ ст.), 2 (злам хІ / хІІ — 
перша половина хІІ ст.), 5 (хІІ—хІІІ ст.). райко-
вецькі старожитності представлені об’єктами 1б 
(Іх—х ст.?), 1в (злам Іх / х ст.), 2а (злам Іх / 
х ст.), 6 (х ст.?). До епохи енеоліту зараховано 
об’єкти 3, 4 в 7, причому, об’єкти 4 і 7 належа-
ли трипільській культурі. Визначення функ-
ціонального призначення споруд утруднене. 
Базуючись на отриманих відомостях, об’єкти 1, 
2 і 2а, ймовірно, можна зарахувати до виробни-
чих, а об’єкт 1в — до житлових споруд.

Загалом, як показали цьогорічні студії на ди-
тинці літописного Пліснеська, є солідна перс-
пектива наступних розкопів, які повинні закла-
датися поблизу розкопу І 2018 р. це дозволить 
цілеспрямовано і систематично вивчати ту час-
тину ур. Замчисько, яка наразі не так інтенсив-
но досліджувалася нашими попередниками. 
окрім того, саме на цій ділянці літописного 
Пліснеська, й доцільно буде втілити у життя 

якусь із черг відбудови археоло-
гічного скансену Історико-куль-
турного заповідника «Давній 
Пліснеськ».

У розкопі ІІ площею 20 м2 
вивчено два об’єкти: об’єкт 1 — 
частина заглибленої прямокут-
ної (?) будівлі, що позначала 
початок валу 3а та ровоподібне 
заглиблення — об’єкт 2. оби-
два попередньо віднесені до 
хІІ—хІІІ ст. цілком можливо, 
що об’єкт 1 — це частина пев-
ної вежі (?) або ж іншого роду 
фортифікації.

У результаті закладання тран-
шеї І площею 3 м2 вдалося засвід-
чити руйнацію значної частини 
ур. оленин Парк (північно-захід-
ної його ділянки) двома вкопами. 
один з них (де проводилися до-
слідження) зруйновано до рівня 
лесоподібної породи включно. А 
це означає, що найближчим ча-
сом тут можна провести рекуль-
тиваційні роботи, вивчивши 
досліджувану ділянку набагато 
ширше. також, слід зазначити, 
що знахідки з траншеї І допов-
нюють наші уявлення про рівень 
матеріальної та духовної культу-
ри мешканців ур. оленин Парк 
у давньоруський період.

А. Филипчук 

ПІДСУМКИ ВИВЧЕННЯ ДАВНЬОГО ПЛІСНЕСЬКА

План Пліснеського археологічного комплексу (за М. Филипчуком). 
цифрами позначено місця закладання траншеї І (1) та розкопів І (2) 
і ІІ (3) 2018 р.
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Пам’ятка Вікторівка І розташована на пів-
день від сучасного однойменного селища Бе-
резанського р-ну на високому плато правого 
корінного берегу Березанського лиману за 
1,5 км на північ від його гирла. На сьогодні 
пам’ятку майже повністю зруйновано зсу-
вами лесу та діяльністю «чорнокопів». Збе-
режена західна частина пам’ятки має про-
тяжність вздовж прибережної смуги по лінії 
північ—південь до 400 м та на 10—20 м — на 
захід від краю берега. Загальна збережена 
площа пам’ятки становить близько 6000 м2 .

Південну частину плато займає поселення 
із житловою забудовою, північну — святили-
ще, що складалося із зольників-жертовників. 
Пам’ятка двошарова — фіксуються архітек-
турні залишки і культурні нашарування 
піздньоархаїчного та ранньоелліністичного 
часу.

У цьому сезоні експеди-
ція оАСУ ІА НАНУ вела 
роботи на двох ділянках 
поселення Вікторівка І із 
залученням учасників літ-
ньої археологічної школи 
Миколаївського центру ту-
ризму, краєзнавства та екс-
курсій учнівської молоді.

розкоп «В-2018» (рис. 1) 
охопив площу 105 м2. Стра-
тиграфія розкопу має таку 
послідовність: шар гумусу, 
сіро-золистий культурний 
шар, давній гумус, мате-
рик (глина жовтого коль-
ору). У межах розкопу до-
сліджені: напівземлянка 
архаїчного часу, частково 
розкопана ще в 2012 р., та 
група стовпових ямок, роз-
ташованих на південний 
захід від неї. Напівземлян-
ка мала овальну, близьку 
до округлої, в плані форму. 
Борти дещо похилі. Підло-
га рівна, має невеликий 
ухил в південно-східному 

напрямку. розміри котловану 4,2 × 5,4 м. 
Площа — близько 18 м2. Глибина від рівня 
давнього гумусу — 0,7 м. На дні зафіксовані 
дві стовпові ямки округлої в плані форми, 
витягнуті за довгою віссю споруди. одна з 
них розміщена в західній частині котлова-
ну, інша — в східній. ще одна ямка, незро-
зумілого призначення, зафіксована ближче 
до центру котловану. В східній частині, біля 
берегової лінії, котлован, схоже, переходить 
в своєрідний «тамбур», спрямований на 
схід. Північну частину «тамбуру» та давню 
денну поверхню сполучає материкова схо-
динка, висотою 0,1 м. На розташування тут 
входу може додатково вказувати розміщен-
ня східної стовпової ямки поза центральною 
віссю котловану, на північній межі «тамбу-
ру». Заповнення котловану — сіро-золис-
тий ґрунт з домішками дрібних вуглинок та 

Д. Бондаренко, О. Смирнов 

ПОСЕЛЕННЯ ТА СВЯТИЛИЩЕ АНТИЧНОГО  
КОМПЛЕКСУ ВІКТОРІВКА I 

Рис. 1. Вікторівка І, 2018, розкоп «В», план 
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подрібнених черепашок молюсків. У північ-
но-східній частині котловану зафіксовано 
скупчення черепашок чорноморської мідії 
(Mytilus Galloprovincialis) та європейської ус-
триці (Ostrea edulis). Скупчення має округлу 
в плані форму діаметром близько 2 м та по-
тужністю — до 0,07 м.

Матеріал із заповнення напівземлянки пред-
ставлений типовим для архаїчних поселень 
Нижнього Побужжя набором посуду останнь-
ої чверті VІ — першої чверті V ст. до н. е.

Метою робіт на ділянці «Г» (рис. 2) було 
розкриття північної частини котловану золь-
ника № 1, дослідження якого почато в 2013 р. 
Для цього здійснено північну прирізку до 
розкопу «Г-2013—2016». розкоп «Г-2018» охо-
пив площу 140 м2. Загальна стратиграфія 
подібна шарам розкопу «В».

У цьому сезоні зафіксовано північний 
край котловану. таким чином, об’єкт можна 
вважати майже повністю дослідженим — за 
виключенням незначної ділянки південного 

Рис. 2. Вікторівка І, 2018, 
розкоп «Г», план 
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краю котловану, що виходить на рівень дав-
ньої денної поверхні.

тому наводимо повний опис зольника 1. 
Він являв собою котлован, заглиблений в 
давній гумус та материкову глину, з цілою 
системою ям, заглиблень, уступів та сходи-
нок. Конструктивно комплекс складається з 
центрального округлого в плані котловану 
діаметром близько 4 м та глибиною до 2,33 м 
від рівня материку, а також приступку, що 
оточував його по периметру. Зв’язок між 
ярусами котловану здійснювався за допо-
могою системи материкових сходинок. За-
повнення — попіл з включеннями сирцю та 
дрібного буту вапняку, великою кількістю 
уламків черепашок молюсків, кісток тварин 
та кераміки. На дні і краях котловану фік-
сується ущільнений шар материкової глини 
з домішками давнього гумусу, потужністю 
до 0,28 м. Стратиграфічні спостереження 
дозволяють занотувати щонайменше оди-
надцять етапів формування зольника і той 
факт, що підсипку здійснювали зі східного 
борту.

Під зольними нашаруваннями в глинисто-
му шарі відкрито сім людських поховань, три 

з яких парні. Кістяки покладені переважно у 
скорченому стані на боці та випростаному на 
спині з різною орієнтацією — схід, південь, 
захід. Майже всі поховання безінвентарні. 
Поховальний інвентар супроводжував лише 
одне дитяче поховання. Він містив щелепи 
пса, кам’яну підвіску та дві посудини інгуль-
ської (?) культури. На кістках більшості по-
хованих простежуються явні пошкодження: 
сліди колотих та рубаних ран, переломів. 
Частину небіжчиків було піддано частково-
му або повному розчленуванню. В одному 
парному похованні кістки укладені «паке-
том».

Чисельний супроводжуючий матеріал із 
заповнення зольника датує об’єкт другою 
чвертю VІ — першою чвертю V ст. до н. е.

Продовження вивчення забудови поселен-
ня допоможе пролити світло на побут та різ-
ні сторони господарського життя його меш-
канців. Дальші дослідження Вікторівського 
святилища, на наш погляд, дозволять більш 
повно судити про його характер, структуру 
та конструктивні особливості будівель, а та-
кож дадуть нові матеріали щодо релігійних 
уявлень еллінів Нижнього Побужжя.

розкоп «орієнт» розташовано в централь-
ній частині некрополя ольвії, на захід від 
північно-західного кута ольвійського горо-
дища. ця територія впродовж майже всьо-
го періоду існування ольвійського полісу (з 
другої половини VI ст. до н. е. до ІІІ ст. н. е.) 
використовувалася виключно для поховаль-
них та поминально-ритуальних дій. жодних 
ознак господарської діяльності тут не вияв-
лено.

За роки попередніх досліджень (2010—
2017 рр.) тут розкопано близько шістдесяти 
різноманітних поховань, шістнадцять ям 
та заглиблень, чотири кам’яні вимостки та 
близько двадцяти залишків тризн. останніми 
роками у південно-східній частині розкопу 
тривають дослідження невеликого кургану 
(діаметр близько 10 м), оточеного рівчаком. 
ознак насипу кургану та рівчаку на сучасній 
денній поверхні помітно не було.

У 2018 р. на розкопі «орієнт» було про-
довжено дослідження курганного насипу і 
рівчака навколо нього, зафіксовано дев’ять 

різночасових поховань (два в склепах, інші 
ямні) та декілька об’єктів поминально-риту-
ального призначення. три поховання дато-
вані пізньоархаїчним — ранньокласичним 
часом, одне — класичним, два — елліністич-
ним та одне — римським. одне ямне похо-
вання повністю зруйноване, ще один об’єкт 
законсервовано на рівні фіксації.

Об’єкти поза межами курганного насипу або 
перекриті ним. Найранішими поховальними 
об’єктами є безінвентарні могили 2 і 3, пе-
рекриті курганним насипом. Відстань між 
ними становить близько півтора метри. це 
тілопокладення у простих ґрунтових моги-
лах, розташованих паралельно. Вони зафік-
совані з рівня суглинку, близько 1,0—1,1 м 
від сучасної денної поверхні. Небіжчиків 
було покладено у недбало викопані прямо-
кутні ями на спину, з випростаними кінців-
ками, головою на схід — південний схід.

об’єкти датовано на підставі стратигра-
фії. Західна частина поховання 3 (від ниж-
ньої частини стегнових кісток) зруйнована 

А. Буйських, А. Івченко 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОЛЬВІЙСЬКОГО НЕКРОПОЛЯ 
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рівчаком кургану, час спорудження якого 
можна віднести до другої половини V — по-
чатку IV ст. до н. е. (див. нижче). Під тазом 
небіжчика з поховання 2, на дні ями, знай-
дено чотири дрібних фрагменти посуду так 
званого фінікійського скла другої половини 
VI — початку V ст. до н. е. таким чином, дата 
цих поховань знаходиться між другою поло-
виною VI ст. до н. е. та часом спорудження 
кургану і рівчаку. Причому, при побудові 
курганного комплексу про попередні похо-
вання або не було відомо, або на них не звер-
нули увагу.

третє безінвентарне поховання (№ 6) роз-
ташоване приблизно у 12 м на захід від двох 
перших. Воно мало спільний з ними похо-
вальний обряд, включаючи глибину могиль-
ної ями (незначною мірою відрізнялося лише 
орієнтуванням). Ноги від нижньої частини 
стегнових кісток також були пошкоджені ін-
шим об’єктом (поховання 7), час якого поки 
не встановлено. За аналогією цю могилу та-
кож було датовано пізньоархаїчним — ран-
ньокласичним часом.

Склеп 5 (рисунок: 1) розташовано у півден-
но-західній частині розкопу та зафіксовано з 
рівня нижньої частини супіску, орієнтовано 

з північного заходу на південний схід. його 
загальна довжина — 5,6 м, глибина — близь-
ко 2,0 м від рівня фіксації (2,9 м від сучасної 
денної поверхні). Дромос мав видовжено-
прямокутну форму довжиною близько 3,0 м. 
Біля самого входу було зроблено чотири не-
великих та невисоких вузьких сходинки, далі 
йшов складний пандус — до двох третин його 
довжини ухил мав близько 30°, а далі рівень 
різко (до 60°) знижувався і плавно переходив у 
підлогу входу до камери. Біля входу до дромо-
су, упоперек до його довгої осі та трохи вище 
рівня другої сходинки, вертикально стояла 
необроблена плита вапняку, розмірами 0,4 × 
0,3 × 0,2 м. З південної сторони від неї, на схо-
динках, також поперек дромосу, покладено 
великий розчавлений фрагмент кістки твари-
ни (черепа великої рогатої худоби?). Вхід до 
камери було закрито капітальним сирцевим 
закладом (0,8 м заввишки, висотою до шести 
рядів, товщиною 0,4 м). Верхня його частина 
зруйнована грабіжницьким ходом. Власне, 
вхід мав видовжену форму 0,4 м завдовжки 
та 0,95 м заввишки, верхня частина була за-
округлена.

Камера мала прямокутну, майже квадрат-
ну з дуже заокругленими кутами форму, 

Ґрунтові склепи розкопу «орієнт» некрополя ольвії: 1 — склеп 5; 2 — склеп 1 
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розмірами 2,2 × 2 м. орієнтована вона була 
довгою віссю з півночі на південь та трохи 
повернута відносно довгої осі дромосу. Ви-
сота камери по кутах, що збереглися, 0,4—
0,5 м, висота склепіння вздовж центральної 
лінії, 0,9—1,0 м. Склепіння, можливо, мало 
напівсферичну форму, проте це неможливо 
остаточно встановити через значну руйна-
цію.

об’єкт було зруйновано грабіжниками, 
принаймні двічі. Перший хід припав на дро-
мос, майже від самого його початку, і жодно-
го разу не виходив за його межі. цей хід плав-
но спускався безпосередньо до рівня верхніх 
рядів закладу (саме ним було пошкоджено 
його верхню частину та відкрито вхід до ка-
мери на висоту 0,2—0,3 м). Залишки закладу 
було розкидано по дромосу у вигляді шматків 
сирцю, які маркували дно ходу. Заповнення 
складав гумусований супісок сірого кольору 
з невеликою кількістю невиразного матеріа-
лу. Нижня частина дромосу, навпаки, була 
заповнена м’яким заповненням. Матеріал 
також був подрібнений та невиразний, але в 
цьому випадку можна визначити фрагменти 
керамічного посуду пізньокласичного — ел-
ліністичного часу.

Другий грабіжницький хід зафіксований 
майже з рівня сучасної денної поверхні. Він 
мав неправильну округлу форму, йшов вер-
тикально і займав майже всю площину ка-
мери, за винятком північних кутів. Південна 
частина ходу виходила за межі камери і роз-
копу (рисунок: 1, задній план). хід перерізав 
декілька об’єктів, які ще не досліджено (всі 
вони були зафіксовані в бровці значно вище 
за рівень фіксації склепу). Незначний речо-
вий матеріал, знайдений в камері, походить 
головним чином з грабіжницького ходу і не 
може бути підставою для датування об’єкту.

таким чином, для хронологічного визна-
чення склепу № 5 як елліністичного, може 
бути використаний лише невиразний і не-
численний речовий матеріал з нижніх шарів 
заповнення дромосу. Для підтвердження цієї 
дати можна залучити деякі конструктивні 
особливості, зокрема масивний сирцевий за-
клад та матеріал двох тризн (№ 5, 6) еллініс-
тичного часу, зафіксованих у безпосередній 
близькості на рівні аналогічному або трохи 
вищому за рівень фіксації склепу. У першо-
му випадку — в невелику ямку в суглинку 
були вкопані вертикально два світлоглиняні 
одноручні глеки, біля яких покладено брон-
зову монету, у другому — на суглинок було 
покладено червоноглиняні амфориск та гле-
чик.

одне ямне поховання (№ 4) повністю 
зруйноване, підстав для його датування не-
має. Поховання 7 не досліджувалося та було 
законсервоване на рівні фіксації.

окремо знайдено дві тризни (іонійська 
смугаста чаша другої половини VI — почат-
ку V ст. до н. е. розбита на фрагменти, що 
були акуратно складені купкою, та скупчен-
ня дрібних фрагментів керамічного посуду 
елліністичного часу і кісток тварин) та неве-
лика вимостка із щільно покладених в один 
ряд дрібних необроблених камінців.

Об’єкти, які були знайдені у насипу кургану. 
Курганний насип мав напівсферичну фор-
му, складався зі щільного та однорідного гу-
мусованого супіску сірого кольору. Вершина 
насипу, що збереглася, знаходилася на гли-
бині 0,15—0,2 м від сучасної денної поверх-
ні. У насипу знайдено уламки керамічного 
посуду V—IV ст. до н. е., зокрема залишки 
двох тризн, що складалися з великих уламків 
хіоських та мендейських амфор IV ст. до н. е. 
У верхній частині насипу зафіксовано неве-
лику прямокутну однорядну кам’яну вимос-
тку. Курган було оточено круглим рівчаком 
діаметром до 10 м, глибиною 0,6—0,7 м. У 
2018 р. досліджувалися його західний та пів-
денно-західний сегменти (північний та пів-
нічно-західний досліджені в 2013 і 2017 рр.). 
У заповненні рівчака відкрито матеріал 
аналогічний зафіксованому в насипу. У пів-
денно-західній частині знайдено скупчення 
кісток тварин та ніжку мендейської амфори. 
У цілому, спорудження кургану можна від-
нести до другої половини V — початку IV ст. 
до н. е.

У насипу відкрито три поховання (ямні в 
центральному, склеп у північно-західному 
секторі кургану).

Поховання 9 класичного часу впущене в 
курган (зафіксовано з рівня вище підошви 
насипу). це велика (2,75 × 1,6 м) прямокутна 
яма з вертикальними, дещо похилими дони-
зу стінками, орієнтована з північного сходу 
на південний захід. Поховання повністю 
зруйновано. лише на дні у західній частині 
in situ збереглися залишки органічної під-
стилки білого кольору та окремі людські кіс-
тки. У заповненні знайдено декілька улам-
ків кераміки римського часу, але переважну 
більшість складає матеріал пізньоархаїчно-
го — класичного часу (фрагменти хіоських 
пухлогорлих та лесбоських червоноглиня-
них амфор, сіролощена та червонофігурна 
кераміка з білою накладною фарбою тощо). 
Датувати цей об’єкт можна, головним чи-
ном, за стратиграфією: terminus ante quem є 
дата спорудження кургану, а terminus post 
quem — дата ранньоелліністичного похован-
ня № 8, що перерізає цей об’єкт у його захід-
ній частині.

Поховання 8 зафіксовано з одного рів-
ня з похованням 9. це дитяча могила у не-
великій прямокутній ямі з заокругленими 
кутами. Небіжчика було покладено на спи-
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ну, з випростаними кінцівками, головою на 
схід — південний схід (кістки збереглися 
вкрай погано). Біля небіжчика поставлені: 
червоноглиняні миска та флакон з темними 
смугами, сіролощений одноручний глечик 
та чорнолаковий канфар, на груди покладе-
но бронзову монету. Канфар за матеріалами 
Афінської агори датується 350—325 рр. до 
н. е. Знайдено також уламки червонофігур-
ного посуду з білою фарбою, аналогічного 
знахідкам з могили 9.

Поховання 1 (рисунок: 2) — це невеликий 
та неглибокий пограбований склеп римсько-
го часу (І ст. до н. е. — І ст. н. е.), орієнтований 
з північного сходу на південний захід. його 

загальна довжина 3,2 м. Він мав майже гори-
зонтальний прямокутний «сліпий» дромос, 
розмірами 1,7 × 0,8 м та трапецієподібну ка-
меру, орієнтовану вздовж довгої вісі склепу. 
Камера у розрізі майже прямокутна (дно на 
0,5 м нижче рівня дромосу), її висота — 0,7 м. 
Камеру повністю пограбовано, вертикальний 
грабіжницький хід округлої форми зафіксова-
но в місці переходу дромосу в камеру. По всій 
камері розкидані дрібні фрагменти людських 
кісток. єдиною підставою для датування скле-
пу є зафіксовані на дні дромосу фрагмент руч-
ки світлоглиняної амфори, придонна частина 
амфори з «жолудеподібною» ніжкою та фраг-
мент посудини «terra nigra».

У звітному році було продовжено дослід-
ження цитаделі ольвії в рамках спільного ук-
раїнсько-польського наукового проекту, що 
виконується з 2016 р. Інститутом археології 
НАН України і Національним музеєм в Вар-
шаві за фінансової підтримки гранту Мініс-
терства культури Польщі (керівники проек-
ту — д. і. н. А. Буйських, др. А. твардецький; 
керівництво розкопом к. і. н. М. Новиченко-
ва, др. П. яворський). основні напрямки до-
сліджень — вивчення історичної топографії 
цитаделі ольвії римського часу, складання 
загальних планів будівельних горизонтів 
ольвії римського та пізньоантичного часів, 
атрибуція, планувальна і об’ємна реконс-
трукція споруд, пов’язаних з діяльністю рим-
ського гарнізону, реконструкція фортифіка-
ції цитаделі ольвії ІІ—ІІІ ст. н. е.

розкоп «р-23» розташований на полого-
му схилі мису, абсолютна висота над рівнем 
моря за балтійською системою координат 
34 м, у південно-східній частині цитаделі, 
на схід від споруди, інтерпретованої як ка-
зарми або преторія римського гарнізону (ді-
лянка «л», розкопки р. Ветштейн 1954—1955, 
1964—1971 рр.). основними завданнями по-
точного року стали дослідження культур-
них шарів пізньоантичного часу, відкриття 
залишків споруд та господарських об’єктів 
найпізнішого або пізньоантичного етапу 
існування ольвії, другої чверті IV — пер-
шої чверті V ст. н. е., а також нечисленні 

об’єкти поки ІІ—ІІІ ст. н. е. або римського  
етапу.

Загальна площа ділянки склала 150 м2 
(рис. 1). Було розкрито верхні культурні 
шари пізньоантичного та римського часів, 
виявлено та досліджено залишки об’єктів. 
Кількість знахідок за інвентарним описом — 
516 одиниць. Загальна глибина становила 
0,5 м, в ямах — до 1,3 м від сучасної денної 
поверхні. У північно-західній ділянці знято 
масивний кам’яний розвалу, розмірами 9 × 
1,8 м, висотою 0,3 м, що складався з гумусо-
ваного шару с домішкою вапнякового буту, 
фрагментів оброблених, частково пере-
горілих вапнякових плит, цегли, черепиці, 
уламків архітектурних деталей з мармуру та 
вапняку, облицювальних мармурових та ке-
рамічних плиток, штукатурки, вапнякового 
будівельного розчину — залишків активної 
будівельної діяльності на південно-східній 
території ольвії римської доби. Було також 
знято останці аморфних завалів з перегорі-
лого буту, з фрагментами черепиці, цегли, 
оброблених прямокутних та квадратних 
вапнякових плит. Матеріал переважно рим-
ського часу, II — середини III ст. н. е.

Об’єкти пізньоантичного часу. Виявле-
но та досліджено залишки прямокутного 
приміщення 1 з залишками вогнища, двох 
кам’яних кладок, щільних глинистих трам-
бувань поверхні, чотирьох ям та чотирьох 
заглиблень. Прямокутне приміщення, роз-

А. Буйських, А. Твардецький, М. Новиченкова 

ЦИТАДЕЛЬ РИМСЬКОГО ЧАСУ В ОЛЬВІЇ:  
РЕЗУЛЬТАТИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРОЕКТУ 
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мірами 5,3 × 4,2 м з залишками вогнища в 
його південній частині. Стіни приміщен-
ня збереглися у вигляді повздовжніх тран-
шей, що залишилися від вибирання каме-
ню. Приміщення мало прямокутну форму, 
з розкритими максимальними розмірами 
5 × 4,2 м. Північно-західна та південно-схід-

ні стіни споруди представлені повздовжні-
ми траншеями, утвореними від вибирання 
каміння, шириною 0,70—0,86 м, розкритою 
глибиною 0,20—0,25 м. У північно-східної 
частині приміщення розкрито яму. Вогнище 
двоконтурне, розмірами 2,2 × 1,0 м, мало пе-
ремичку з двох вапняних плит. Західну стіну 

Рис. 1. ольвія, ділянка «р-23»: 
1, 2 — ортофотоплани на по-
чатковому та завершальному 
етапах розкопок 2018 р., зйом-
ка з дрону я. Сьвіди, креслення 
М. Антос (Національний музей 
в Варшаві) 
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приміщення простежено у вигляді вибірки, 
розмірами 4,55 × 0,75—0,86 м. Східну при-
міщення також простежено на рівні вибірки, 
розмірами 5,20 × 0,70—0,76 м.

Над внутрішнім простором приміщення 
було простежено трамбування того ж пізньо-
античного часу, воно мало плавне пониження 
на схід, утворено щільною глиняною обмаз-
кою, висотою 0,13 м. Заповнення цього шару 
складалося з фрагментів черепиці, амфор, 
кісток тварин, риб, шматків глиняної обмаз-
ки. розміри трамбування — 2,64 × 5,0 м.

Крім споруд, було відкрито також декіль-
ка заглиблень та чотири ями. Заглиблення 1, 
розмірами 2,60 × 1,50 м, глибиною 0,07—
0,20 м, заповнено сірозолистим ґрунтом, 
більш щільним до низу. Заглиблення 2 мало 
розміри 2,73 × 1,33 м, заглиблення 3, мало 
розміри 0,50 × 0,54 м, глибиною 0,31—0,56 м, 
заглиблення 4, розмірами 0,84 × 1,59 м, гли-
биною від верху 0,60 м.

яма 1 мала овальну в плані форму, роз-
мірами 2,60 × 3,25 м, глибиною 0,50 м. Дно 
ями рівне, пологе, у північній частині — у 
вигляді щільного глиняного материкового 
трамбування, розмірами 0,80 × 1,98 м, у схід-
ній частині — у вигляді сірозолистого трам-
бування, розмірами 1,11 × 1,82 м. На дні ями 1 
та одного з заглиблень, у північно-західної 
частині було виявлено заглиблення під вог-
нище з двома стовповими ямками у його 
передній частині. розміри цього заглиблен-
ня — 0,90 × 0,52 м, глибина — 0,26—0,28 м, 
стовпові ямки мали діаметри 0,08 і 0,06 м.

Конструктивні особливості та площа 
(близько 9 м2), глибина, наявність рівної під-
логи та облаштування вогнища дозволяють 
припускати, що цей об’єкт, можна інтерпре-
тувати як часткового заглиблену споруду 
(напівземлянку), подібною за особливостя-
ми облаштування з житловими об’єктами 
черняхівської культури. Спільні за формою 
та облаштуванням риси з архітектурними 
об’єктами черняхівської культури риси має 
і приміщення 1.

яма 3 з завалом середнього буту, розміра-
ми 0,82 × 0,83 м, глибиною 0,52 м. яма 4, про-
різала східний борт ями 1, розміри: 1,20 × 
1,10 м, глибина 1,30 м. На дні ями було ви-
явлено прямокутну кам’яну плиту, розміра-
ми 0,45 × 0,38 м. На ділянці відкрито також 
кам’яну відмостку (кладка 1) у північно-схід-
ній частині розкопу, шириною 0,8 м, дов-
жиною 0,97 м, що продовжується за межами 
північного борту розкопу, та верхній рівень 
кладки 2 в східній частині розкопу, розкри-
тими розмірами 0,96 × 0,32 м.

Об’єкти римського часу. яма 2 мала розміри 
0,89 × 0,80 м, глибиною 0,25—0,35 м. За ма-
теріалом датовано II — серединою III ст. н. е. 
трамбування 1 розмірами 8,26 × 5, 65 м; за 

матеріалом датується першою половиною — 
серединою III ст. н. е.

Знахідки. Високим є процент співвідношен-
ня знахідок пізньоантичного керамічного 
посуду. Він представлений сіроглиняними 
посудинами фаз III—V (за є. Гороховським), 
другої чверті IV — першої третини V ст. 
н. е. 1, сіролискованими мисками, глеками, 
вазами з орнаментом по сирій глині (рис. 2: 
2—5), сіроглиняними шерехатими та ліпни-
ми горщиками IV — початку V ст. н. е. Чи-
сельними є зразки пізньоантичного тарного 
посуду. У 2017 р. було виявлено шість роз-
валів сіроглиняних шерехатих по поверхні 
зерновиків, один розчавлений зерновик був 
вкопаний біля східної стіни приміщення 1, 
ще один був виявлений у поточному році на 
тій же ділянці (рис. 2: 1, 2). У шарі кам’яного 
розвалу знайдений фрагмент ліпної мис-
ки, який попередньо зарахований до вель-
барської культури.

Амфорна тара пізньоантичного періоду 
склала п’яту частину амфорного матеріалу, 
представлена типами: Гераклея, типи F дру-
гої—третьої чверті IV ст. та E за Д. Шеловим 
останньої третини IV — першої половини 
V ст. н. е, Синопа, тип 100 за І. Зеєст IV—V ст. 
н. е., Північне Причорномор’я, типи І.5 за 
Б. Бьоттгером другої—третьої чверті IV ст. 
н. е. та харакс, поховання 33 за А. Абрамовим 
другої половини — кінця IV — початку V ст., 
Східне Середземномор’я, тип LRA 1 Benghazi 
за Дж. райлі кінця IV — середини VII ст. н. е., 
амфори с відігнутим вінцем невстановлено-
го центру IV—V ст. н. е. Майже дві третини 
від загальної кількості амфорного матеріа-
лу складають фрагменти амфор римського 
часу — Боспору типів 72, 73, 75, 76, 77, 80, 84б 
II — середини III ст. за І. Зеєст; Гераклеї ти-
пів С I, С II, С III за С. Внуковим, типів B, D 
за Д. Шеловим I — середини / третьої чверті 
III ст.; Сінопи, типів Син Iв, Син II, Син III, 
Син IVб за С. Внуковим II ст. до н. е. — III ст. 
н. е.; Східного Причорноморья (Колхіди) ти-
пів Кх IС за С. Внуковим; егеїди та Східного 
Середземномор’я типів Зеєст 79 / Robinson і 
Зеєст 90; невстановлених центрів типів 12 та 
27 за В. Крапівіною.

Червонолаковий посуд фіксувався пере-
важно у кам’яному розвалі, золистих шарах, 
заповненні ями 1. Виокремлені типи Пон-
тийської сигіллати А, форм 1, 4, 31 за Д. жу-
равльовим, I — середини III ст. н. е., херсо-
неської сигіллати II—IV ст. н. е., групи Pontic 
Red Slip Ware, форм 1, 2 за К. Домжальським 

1. Визначення типів амфорної тари, основних ти-
пів червонолакової кераміки, пізньоантичного 
матеріалу, предметів черняхівської, вельбарської 
культури — С. Діденко, Національний музей іс-
торії України (Київ).
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другої чверті — кінця IV ст. н. е., південоаф-
риканської African Red Slip Ware, форм 50, 67 
за Дж. хейсом, IV — першої половини V ст. 
н. е. також виявлені типи Східної сигіллати, 
окремі зразки італійської I—II ст., та південо-
гальської сигіллати II ст., поширеної у рим-
ському військовому побуті.

Вироби з металу представлені бронзовими 
та залізними цвяхами, бронзовими стрижня-

ми та пластинами, свинцевими ремонтними 
скрепами; вироби з металу черняхівської 
культури представлені бронзовим язичком 
пряжки з загнутим кінцем и вертикальним 
зрізом другої чверті IV — першої третини 
V ст., фази III—V за є. Гороховським, заліз-
ним прямокутним лезом лопати з трьома 
поперечними ґудзиками у пазі для скріплен-
ня з дерев’яною основою, бронзовою двох-

Рис. 2. ольвія, ділянка «р-23»: 1, 2 — сіроглиняні шерехаті 
зерновики; 3 — фрагмент цегли з орнаментом по сирій 
глині; 4 — верхня частина світлоглиняної вузкогірлої ам-
фори тип D, Гераклеї Понтійської, першої половини — 
середини III ст. н. е. за Д. Шеловим з шару заповнення 
вогнища приміщення 1; 5 — фрагмент стінки сіролис-
кованої вази з орнаментом по сирій глині IV — початку 
V ст. н. е.; 6 — денарій Гети, рим, 200—202 рр. н. е. Фото 
знахідок я. Сьвіди (Національний музей в Варшаві)
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членною фібулою, 20—70-х рр. IV ст. н. е. 
Інші виробі представлені оббитими та об-
точеними керамічними кружками, кераміч-
ним пряслом, фрагментами литих скляних 
сосудів I ст. н. е., тарілок, чаш, кубків, глеків 
з видутого скла I—III ст. (один з фрагмен-
тів майстерень рейну датовано ІV ст. н. е.), 
фрагментами віконного скла I—III ст., скля-
ними бусинами II—III ст. н. е., виробами з 
кістки — стрижнями, відшліфованим виро-
бом з кістки коня з підпилками (ковзани?), 
прикраси — бронзовим скроневим кільцем 
та високохудожньою овальною вставкою-ге-
мою з червоного прозорого сердоліку часу 
пізнього еллінізму — ранньої римської Імпе-
рії. Про виробництво на цій території свід-
чать знахідки свинцевих сплесків, силікат-
них шлаків та також залізних, прикипілих 
до амфорних стінок, залишки цементного 
розчину з силікатним покриттям.

розкопки ділянки після зняття залишків 
шару кам’яного розвалу 1, зосереджені на 
дослідженні непереміщених шарів пізньоан-
тичного часу дали наступні висновки:

1. Попередньо за даними матеріальної 
культури можна казати, що верхня хроноло-
гічна межа існування ольвії не обмежується 
IV ст., фіксується як мінімум для першої тре-
тини V ст. н. е.

2. Частина об’єктів та предметів побу-
ту пізньоантичного часу співвідноситься з 
впливом або безпосередньо з носіями чер-
няхівської культури.

3. однакове розташування розкритих ар-
хітектурних об’єктів (приміщення, двох кла-

док) у направленні північ—схід — південь—
захід.

4. Зменшення кількості знахідок монет у 
пізньоантичних шарах. так, було знайдено 
вісім монет (бронзовий дельфінчик ольвії 
V ст. до н. е., монета ольвії, 330—250 рр. до 
н. е.), дві — у траншеї вибірки приміщен-
ня 1 (монета ольвії, Гета, 198—202 рр. н. е. 
та бронзова монета поганої збереженості), 
три — у заглибленнях (бронзовий епіграф-
ний дельфінчик ольвії V ст. до н. е., ΘY, де-
нарий олександра Севера, 222—228 рр. н. е., 
рим, срібний денарій Гети, 200—202 рр. н. е., 
рим; рис. 2: 2—6), одна — у відвалі розко-
пу (третина монети ольвії, 320—310 рр. до 
н. е.) 1 .

5. Практично відсутність у 2018 р. у пізньо-
античних шарах предметів римського вій-
ськового спорядження ІІ — першої полови-
ни ІІІ ст., які фіксувалися у 2016—2017 рр. 
виключно у дерні, шарах гумусу та шарі 
кам’яного розвалу.

результати археологічних розкопок на ді-
лянці «р-23» виявили та доповнили нові дані 
щодо часу життєдіяльності пізньоантичної 
доби в південно-східної частині Верхнього 
міста ольвії. Дослідження наступних років 
допоможуть уточнити відомості щодо хро-
нології, культурної приналежності, особли-
востей планування об’єктів пізньоантичного 
часу, дослідити об’єкти римського часу.

1. Визначення монет — д-р П. яворський, Інститут 
археології Варшавського университету.

Відповідно до умов виконання спільного 
українсько-германського мультидисциплі-
нарного проекту (партнер — Гете-універ-
ситет, Франкфурт-на-Майні), за фінансової 
підтримки Германського Дослідницького 
товариства (DFG), тривали дослідження оль-
війського передмістя. Польові дослідження 
тривали з 23 липня по 24 серпня і проводи-
лися силами міжнародного наукового колек-
тиву із залученням студентів-практикантів 
з харківської державної академії культури 
та Гете-університету, а також волонтерів. 
Продовжувалися дослідження на ділянці 
«Некрополь 7» і у південній частині ольвій-

ського передмістя. тут, за результатами про-
ведених у 2017 р. геомагнітних досліджень, 
було виявлено декілька значних аномалій, 
що відрізнялися від раніше виявлених на пе-
редмісті. Для їх перевірки у 2018 році було 
закладено два розвідувальних розкопи, які 
отримали назву «Передмістя 1» та «Пере-
дмістя 2». також проводилися розпочаті 
раніше палеоботанічні (л. Зойферт, Гете-
університет) і археозоологічні дослідження 
(є. яніш, Інститут зоології ім. Шмальгаузе-
на НАН України).

На ділянці «Некрополь 7», площею 75 м2, 
було продовжено вивчення рову, відкри-
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОЛЬВІЙСЬКОГО ПЕРЕДМІСТЯ 



Миколаївська область

129

того за даними геофізичних досліджень в 
2017 р. це частина найранішої монумен-
тальної фортифікаційної системи ольвії та 
ольвійського полісу загалом. Штучна фор-
тифікація захищала відкриту зі сторони 
степу територію передмістя з заходу та пів-
денного заходу і мала складатися з рову та 
валу. Її появу слід відносити, скоріш за все, 
до часу виникнення самого передмістя, тоб-
то до кінця VI — початку V ст. до н. е. На дні 
рову було знайдено матеріали, які датують-
ся другою чвертю V ст. до н. е. Глибина рову 
сягала 2,4—2,5 м, його ширина по поверх-
ні — близько 4,5 м. У цьому сезоні вдалося 
також дослідити залишки валу, який було 
практично повністю знівельовано до рівня 
сучасної денної поверхні. Незважаючи на 
це, на схід від рову під час розкопок, деталь-
ного аналізу даних геофізичних досліджень 
та польових візуальних спостережень вдало-
ся зафіксувати незначні залишки від насипу 
валу. Ширина нижньої частини валу стано-
вила близько 4 м. Серед знахідок із запов-
нення рову необхідно відмітити фрагменти 
червонофігурного аттичного посуду другої 
половини V ст. до н. е., а також бронзовий 
перстень. Існувала фортифікаційна система 
до завершення існування передмістя, що-
найменше до середини IV ст. до н. е.

також, на схід від валу, було знайдено 
культурний шар першої половини II ст. н. е., 
який, скоріш за все, пов’язаний з розташу-
ванням тут в перших століттях нашої ери 
ольвійського некрополя. Відзначимо знахід-
ку у цьому шарі горла світлоглиняної амфо-
ри підваріанту C IVС2 за С. Внуков (близько 
125—150 рр.). За результатами геомагнітної 
розвідки у південній частині ольвійського 
передмістя було виявлено колосальну струк-
туру, розмірами приблизно 10 × 15 м, вщент 

знівельовану по поверхні. З метою її вивчен-
ня і датування було закладено новий роз-
коп, який отримав назву «Передмістя 1». У 
поточному році розкрито один квадрат, роз-
мірами 5 × 5 м, закладений на межі зазначе-
ної структури, щоб можна було дослідити 
її стратиграфію і особливості внутрішньої 
конструкції та планування. Виявилося, що 
структура являє собою величезну заглибле-
ну в материк споруду, яка датується межею 
VI—V ст. до н. е. й існувала впродовж першої 
половини V ст. до н. е. Її глибина станови-
ла 2,2 м від рівня денної поверхні, розкриті 
розміри по материковому дну — 3,1 × 3,6 м 
(рис. 1).

Вірогідно, землянка мала культове при-
значення і являла собою храмовий комп-
лекс, подібний до того, який був відкритий 
розкопками Ю. Козуб у 1964 р. Згідно з вияв-
леним матеріалом, досліджений цього року 
комплекс, також міг використовуватись для 
ритуальних трапез (знайдена велика кіль-
кість сіролощеної і кухонної кераміки, а та-
кож кісток тварин). Слід відмітити знахідку 
в верхніх шарах ґрунту, над заповненням 
заглиблення, двох прямокутних вапнякових 
вівтарів з чашоподібними заглибленнями, 
присвячених хтонічним богам (варіант Ia за 
В. Папановою), і нижче них — цілого черво-
ноглиняного лекіфу, з темним покриттям по 
верхній частині. також у верхніх шарах було 
знайдено фрагменти мілетського амфорис-
ку стилю Фікеллура, орнаментованого крап-
ковими ромбами. За знахідками цей шар 
датується другою половиною V ст. до н. е. і 
ним можна маркувати термін закінчення іс-
нування землянки.

Безпосередньо у нижчих шарах заповнен-
ня заглибленого ритуального комплексу 
було знайдено уламок архаїчної теракоти — 

Рис. 1. розкрита частина 
землянки на ділянці «Пе-
редмістя 1» 
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верхню частину статуетки богині, яка сидить 
на троні (рис. 2), фрагменти хіоських амфор 
із забарвленими вінцями і білим ангобом 
кінця VI ст. до н. е., фрагмент забарвленої 
білою фарбою мілетської черепиці, аналогії 
якому були знайдені на південному теме-
носі ольвії, а також п’ять уламків аттичних 
чорнолакових посудин з графіті. ці знахідки 
безперечно свідчать на користь культового 
статусу досліджуваного об’єкту.

Неподалік від ділянки «Передмістя 1» (на 
північний захід від неї) геомагнітною розвід-
кою було виявлено аномалію, схожу за фор-
мою на напівземлянку. такі само аномалії 
були на ділянці «Некрополь 4» і за результа-
тами польових досліджень вони виявилися 
житловими і господарськими напівземлян-
ками.

З метою дослідити просторовий розви-
ток ольвійського передмістя, а саме, шляхом 
розкопок з’ясувати, чи продовжувалось воно 
південніше, що фіксується геомагнітними 
дослідженнями, ніж вважалося дотепер, над 
виявленою аномалією було закладено нову 
ділянку (5 × 5 м), яка отримала назву «Пере-
дмістя 2». Під час цьогорічних досліджень 
було знято верхній шар ґрунту, у якому 
було виявлено майже повністю зруйноване 
дитяче поховання римського часу, яке було 
значно менше за виявлену геомагнетикою 
аномалію. Неподалік знайдено археологічно 
цілу червонолакову посудину кінця I — пер-
шої половини II ст. н. е., яку, ймовірно, мож-
на інтерпретувати як частину поховального 
інвентарю.

Нижче, по всій площі розкопаного квад-
рату йшло щільне лесове трамбування, у 
якому були знайдені керамічні фрагмен-
ти V ст. до н. е. Нижче нього, ймовірно, 
буде знаходитись виявлена геомагнітним 
дослідженням напівземлянка. Її повне роз-
криття планується у наступному польовому  
сезоні.

Рис. 2. теракотова статуетка богині, яка сидить

У 2018 р. після тривалої перерви було по-
новлено археологічне вивчення терасного 
міста ольвії. це і донині найменш відома в 
археологічному сенсі частина території оль-
війського городища. Практично всі дослід-
ники ольвії з другої половини хх ст. були 
впевнені, що саме тут, на схилах звернутих 
на схід, мала розміщуватися одна з найці-
кавіших у архітектурному відношенні спо-
руд, а саме — міський театр. Згадка про ньо-
го міститься в ольвійському декреті на честь 
Каллініка, сина євксена (IOSPE I2 25+31), що 
датується ранньоелліністичним часом.

На думку о. леві та о. Карасьова, театр 
могли збудувати на схід від центрального 
(зараз Східного) теменосу. Для доказу цього 

навіть було закладено пошукову траншею 
від ділянки Східного торгового ряду, проте 
очікуваних результатів не отримали. тому, 
наприкінці 1980-х — початку 1990-х рр. 
ольвійською експедицією під керівництвом 
С. Крижицького було розпочато систем-
ний пошук цієї споруди. Для цього в різних 
місцях на терасних схилах були закладені 
пошукові розкопи. Найбільший з них т-1 
розбито в тому місці, на яке вказував о. Ка-
расьов. Проте цей розкоп довів лише наяв-
ність значної кількості переміщеного вниз 
схилом материкового ґрунту. Приблизно ту 
саму картину дали й пошукові шурфи т-2, 
причому в одному з них, розбитому біля під-
ніжжя розвернутої на південний схід чаші 
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терасного міста (західніше ділянки НГФ 
1910—1911 рр.), вдалося відкрити приміщен-
ня римського часу. І насамкінець, ділянка 
т-3, закладена на північній схід від Східного 
теменосу, дала змогу відкрити частину ву-
лиці з багатим житловим будинком еллініс-
тичного часу, дослідження якого було про-
довжено під керівництвом В. Назарчука. На 
цьому пошук ольвійського театру традицій-
ним археологічним шляхом було припине-
но, хоча С. Крижицький був переконаний у 
необхідності продовження такої роботи.

До цього питання було вирішено по-
вернутися в 2017 р. в межах робіт в оль-
вії міжнародного мультидисциплінарного 
українсько-германського проєкту «Antike 
Stadtentwicklung an der Grenze der griechischen 
Oikumene. Archдologische Untersuchungen 
im Vorstadtareal Olbia Pontikes» (2015—2019), 
що діє за фінансової підтримки Германсь-
кого дослідницького товариства (DFG). Для 
з’ясування наявності або відсутності в ольвії 
залишків театральної споруди за підтримки 
Фонду Фрітца тиссена в південній частині 
схилів терасного міста на загальній площі 
в 2 га було здійснено розвідку сучасними 
неінвазійними методами з використанням 
георадару (А. Патцельт). Дешифровка да-
них розвідки на ділянці F-2, в місці поворо-
ту терасних схилів на південь (квадрат ж-VI 
топозйомки 1989 р.), дала змогу встановити 
наявність аномалій з чітко вираженою кур-
ватурою на глибині від 2 до 3 м від сучасної 
денної поверхні.

Для перевірки цих даних у 2018 р. було 
вирішено закласти новий розвідувальний 
розкоп т-4, розміром 10 × 5 м, розташований 

за лінією північ—південь на захід від розко-
пу т-2. реалізація завдання пошукових робіт 
підпорядковувалася ще й специфічному 
мікрорельєфу цієї ділянки терасного міста. 
різке падіння рельєфу на схід (на довжину 
в 7 м перепад висот — 3 м) та плавне пони-
ження на південь (на довжину 10 м перепад 
висот — 1 м) від самого початку робіт вказу-
вало на першочергову необхідність вирівню-
вання майданчика розкопу. Вихід на рівну 
робочу поверхню для подальшого пошуку 
визначених георадаром аномалій став основ-
ним завданням цього польового сезону.

Стратиграфія ділянки виглядає так. Під 
дерном, завтовшки до 0,2 м, залягав потуж-
ний шар гумусу, завтовшки 0,5—0,7 м. Він 
перекривав найпізніші культурні нашару-
вання разом із будівельними залишками. 
Будівельні рештки пізнього етапу представ-
лені частиною приміщення (дві ретельно 
складені та перев’язані кладки стінок) та 
низкою невеликих, ймовірно, сміттєвих ям, 
викопаних у насипному жовтому глинисто-
му масиві, і скупчених разом на невеликій 
площі. Кладки, збудовані на верхньому рів-
ні масиву, були зафіксовані георадаром на 
глибині 1 м у вигляді аномалій. Масив скла-
дено із значного за обсягом штучного наси-
пу переміщеної жовтої материкової глини з 
тонкими прошарками золи, вугілля, попелу. 
Перепад висот на схід по масиву складає по-
над 1 м. Після фіксації залишки обох кладок 
були розібрані, з’ясувалося, що спеціально 
влаштованої підлоги приміщення, скоріш 
за все, не мало, її роль правив утрамбований 
масив глини. Проте для спорудження сті-
нок були викопані неглибокі траншеї, в які 

Рис. 1. терасне місто оль-
вії, загальний вигляд роз-
копу т-4 з півночі
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й впущені фундаменти кладок. Заповнення 
ям також було вибрано та розпочалося без-
посереднє дослідження насипного масиву. 
За результатами робіт вдалося вирівняти по-
верхню приміщення практично по всій пло-
щі розкопу (рис. 1).

У північно-східній частині глиняного ма-
сиву, біля його підніжжя, розкрито незнач-
ний фрагмент (два нижніх ряди) однофа-
садної та одношарової порядової кладки з 
неохайно обтесаних вапнякових брил. Вона, 
повністю вибрана, скоріш за все, у пізньоан-
тичний або модерний час, і збереглася в дов-
жину близько 1 м, проте трасу її залягання 
простежено на довжину 10 м на північ. Клад-
ка являє собою фундамент підпірної стіни 
тераси, складеної з потужного масиву жов-
тої глини. Зазначимо, що кам’яні залишки 
цієї кладки також зафіксовано георадаром. 
Масив жовтої глини, з якої складено терасу, 
вивчено на глибину 1,0—1,2 м по західному 
борту розкопу. В західній частині розкопу, 
на верхньому рівні масиву, частково розкри-
то велику яму, діаметром 1,5 м, глибиною до 
1,5—1,7 м. Загальна глибина розкопу по його 
південно-західному куту — 2,4 м, по північ-
но-східному — 0,6 м. На цьому роботи було 
припинено, а розкоп законсервовано до на-
ступного польового сезону.

Датування відкритих об’єктів та культур-
них нашарувань є окремим питанням. Пе-
редовсім слід зазначити, що всі без винятку 
культурні шари, включно із гумусом, були 
надзвичайно насичені археологічним ма-
теріалом та дрібним вапняковим камінням, 
розбитим до стану щебеню. Не виключено, 
що таку ситуацію, не типову для нашару-
вань та заповнень об’єктів Верхнього міста, 
слід пояснювати саме умовами топографії — 
стрімким схилом. У гумусі наявні керамічні 
фрагменти другої половини IV — початку 

V ст., переважно це фрагменти тарних ам-
фор, сіролощеного столового і сірого ше-
рехуватого кухонного посуду. ці матеріали 
мають відношення до пізньоримського пе-
ріоду життєдіяльності на місці ольвії, який 
зараз ототожнюється з готським культурним 
колом або європейським Барбарикумом. 
Здається, що саме цим часом, відповідно до 
стратиграфічного горизонту, і можуть бути 
продатовані частина відкритого приміщен-
ня та низка ям на північ від нього. Спостере-
ження за складом археологічних матеріалів 
із глинистого масиву дало змогу дійти вис-
новку, що його складено переважно з ве-
личезної маси кераміки, яка датується І ст. 
н. е. це найпізніший матеріал, який мож-
на пов’язати із відкритими будівельними 
об’єктами — йдеться про насип глиняного 
масиву та спорудження підпірної стіни, яка 
оперізувала терасу.

Передовсім, йдеться про численні фраг-
менти світлоглиняних амфор, переважно 
південнопонтійського виробництва, з двох-
ствольними ручками та із профільованими 
ручками типу А, рідше В за Д. Шеловим. Се-
ред тари слід зазначити все ще рідкісні для 
ольвії знахідки фрагментів амфор місцевого 
ольвійського виробництва, серед яких такі, що 
взагалі зустрічаються вперше. це фрагменти 
ручок амфор, які імітують складні профільо-
вані ручки зазначених імпортованих амфор 
типу А. Крім того, знайдено перепалений 
глиняний брусок — складову частину чере-
ню гончарного горну, а також численні вики-
ди перепаленої глини — керамічний брак. ці 
знахідки є надзвичайно важливими, оскільки 
безперечно вказують на наявність місцевого 
виробництва тарних амфор, а відтак, товар-
ного виробництва вина в ольвії в І ст. н. е.

Амфорна тара підтримана величезною 
кількістю імпортованого столового посуду 

Рис. 2. терасне місто ольвії: 1 — фрагмент чаші terra sigillata, о-2018/т-4/943; 2 — фрагмент червонолакового 
канфара з білою фарбою, о-2018/т-4/1807
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І ст. н. е., серед якого виділяються рідкісні 
фрагменти terra nigra та terra sigillata (рис. 2: 
1). Загалом, масив червонолакового посуду 
вкрай численний та різноманітний за типо-
логічним складом. Знайдено значну кількість 
чаш та канфарів з накладною білою фарбою 
(рис. 2: 2), низку фрагментів фігурних посу-
дин, рельєфних кухлів книдського походжен-
ня, світильників тощо. цю колекцію доповнює 
велика кількість знахідок скляного посуду, 
а також кухонного. Можна припустити, що 
формування потужного глинистого масиву із 
значною кількістю кераміки сталося завдяки 
масовим будівельним та перепланувальним 
роботам в південній частині Верхнього міста 

на території цитаделі, що розташована пря-
мо над тією частиною терасного схилу, яка 
зараз досліджується. Саме тоді відбулося ні-
велювання поверхні майбутньої цитаделі та 
одночасний викид донизу, на схили, значної 
кількості ґрунту. цікаво, що серед знайдених 
матеріалів, крім переважної кількості кера-
міки І ст. н. е., міститься кераміка практично 
всього хронологічного діапазону існування 
ольвії — від першої чверті VI ст. до н. е. до 
періоду пізнього еллінізму включно.

Закінчення дослідження глинистого ма-
сиву І ст. н. е. для того, щоб відкрити зафік-
совані георадаром аномалії ранішого часу, 
заплановано на 2019 р.

експедицією Миколаївського національ-
ного університету ім. В. о. Сухомлинського 
проведено черговий сезон досліджень горо-
дища доби фінальної бронзи Дикий Сад, що 
розташоване у м. Миколаїв (ріг вулиць На-
бережна та Артилерійська) (рис. 1).

розкопки проводилися на території «цита-
делі» городища (розкопи 5, 8, 10—16, 18). Під 
час розкопок досліджено простір між при-
міщеннями 12 і 19; № 9 і 20; № 4 і 10; № 12 і 
5, де зафіксовано сім ям — дві господарських 
та п’ять стовпових; завершено розкопки при-
міщень 10 і 11; розкопано нове приміщення 24. 
Загальна площа розкопок склала 360 м2 .

У приміщені 11 вдалося дослідити північ-
ну стіну з господарською прибудовою (при-
лягала до північної стіни), східну частину 
приміщення та ділянку уздовж південної 
стіни приміщення. У заповненні культурно-
го шару зафіксовано фрагменти стінок кера-
мічного посуду та кістки тварин (астрагал).

Під час дослідження південної стіни у 
кладці південно-західного кута зафіксовано 
бронзове шило, а в невеликому заглиблен-
ні у заповненні північної глинобитної стіни 
приміщення — набір астрагалів (36 шт.). Ас-
трагали були розташовані впритул один до 
одного й мали сліди органіки темного коль-
ору. ймовірно, цей набір знаходився у затяг-
нутому шкіряному мішечку, що опосередко-
вано підтверджується знахідками астрагалів 
у виробничих комплексах з обробки шкіри. 
оброблені й відшліфовані подібні вироби 
вважаються приладдям для ігор.

яма 26 — стовпова, знаходилася у півден-
но-західному куті приміщення та викорис-
товувалася для встановлення дерев’яного 
стовпа біля західної стіни.

ями 27 і 28 — стовпові, зафіксовані у пів-
нічній частині приміщення. ймовірно, ці 
ями використовувалися для встановлення 
дерев’яних стовпів північної частині при-
міщення.

отже, у 2018 р. вдалося повністю заверши-
ти дослідження приміщення 11, включаючи 
заповнення всіх стін. особливості архітек-
турної побудови та отримані артефакти доз-
воляють охарактеризувати приміщення 11 
як житлове, з господарськими прибудовами 
для зберігання продуктів.

Найінформативнішими стали розкопки 
приміщень 10 (58 м2) і 24 (42 м2), що розта-
шовувалися у південній частині «цитаделі», 
уздовж оборонного рову (рис. 1, 2).

Перші дослідження приміщення 10 прове-
дено у 2001—2003 рр., коли було досліджено 
східну частину приміщення та верхній рі-
вень підлоги, де зафіксовано сім ям верхньо-
го рівня (№ 1—3, 3а, 4—7). Серед артефактів 
переважав керамічний посуд, кам’яні зна-
ряддя праці та кістки тварин. У 2018 р. вда-
лося дослідити приміщення 10 у повному 
обсязі.

Приміщення 10 (7,75 × 7,5 м, глибина 
0,65 м) у плані квадратної форми та орієн-
товане за віссю ПдЗ—ПнС. З півночі при-
міщення 10, примикало до приміщення 20; з 
півдня — приміщення 24; з заходу — до обо-

К. Горбенко 

ВИВЧЕННЯ ГОРОДИЩА ДИКИЙ САД 
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Рис. 1. Дикий Сад, план городища

ронного рову «цитаделі» (рис. 1, 2). Верхнє 
заповнення складалось із залишків будівель-
ного сміття хх ст., вапнякового каміння та 
глинистих завалів стін. основний матеріал 
знаходився у нижній частині заповнення. 
Серед зафіксованих артефактів необхідно 
відзначити фрагменти керамічного посуду, 
представленого горщиками різних типів, 
келихами, мисками-сковородами, пласки-
ми жаровнями з загладженою та лощеною 
структурою поверхні та різноманітним 
орнаментом (прокреслені лінії, округлі та 
овальні вдавлювання тощо), та бронзовим 
шилом (рис. 3: 2—4). У північно-східній 
частині приміщення зафіксовано значний 
завал глинобитної стіни, в якому знаходи-
лися фрагменти керамічних посудин, кіст-
ка коня з отворами (можливо, заготівка для 
«ковзана») та округлий кам’яний предмет з 
обробленою гранню (рис. 3: 1, 5). Враховую-
чи характер та структуру заповнення при-
міщення та особливості глинистих завалів, 

можна припустити, що дві стіни приміщен-
ня (північна та південна) були глинобитни-
ми з домішками середнього та мілкого вап-
няку. Північно-східна та західна стіни мали 
у фундаменті цокольні кам’яні конструкції, 
що складалися з великих рваних вапнякових 
каменів зі слабкими слідами обробки.

На рівні підлоги нижнього рівня при-
міщення досліджено 16 ям. Виходячи з роз-
мірів та особливостей заповнення, ями мож-
на розподілити: господарські (№ 8—12, 17, 
23); господарсько-ритуальні (№ 14, 15, 18); 
стовпові (№ 13, 16, 19—22).

У ямах знайдено — фрагменти кераміч-
них посудин, знаряддя праці, астрагали, 
фрагмент черепа та нижньої щелепи люди-
ни (яма 14), фрагменти вугілля (яма 18), ли-
манна глина зеленого кольору (яма 20), кіс-
тки тварин (Врх, Дрх), хребці риб. Частина 
ям забита вапняковим бутом (ями 8, 11, 12, 
15, 18, 22) або перекрита вапняковими пли-
тами (ями 10, 19, 20).
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Серед артефактів необхідно відзначити 
заготівку «ковзана» (яма 8); фрагменти чер-
пака з лощінням поверхні (яма 9); фрагмен-
ти керамічних посудин (ями 12, 13, 15); кера-
мічне пряслице (яма 15) (рис. 3: 6—12).

Усі артефакти, що зафіксовано у заповнені 
приміщення та ям, є характерними для ко-
лекції матеріальних предметів Дикого Саду.

отже, приміщення 10 мало два рівня забу-
дови — ранній (нижній) та пізній (верхній). 
Нижній рівень приміщення відноситься до 
початку існування життя на городищі, що 
підтверджується й знайденими артефакта-
ми, зокрема заготівки для «ковзанів». Верх-
ній (другий) рівень приміщення (розкопки 
2001—2003 рр.) виник внаслідок більш пізнь-
ої перебудови. На цьому етапі приміщення 
мало вже вапнякові фундаменти західної 
та східної стін, сім верхніх ям й артефакти 
більш пізнього періоду існування городища 
(чаша з упором). особливості архітектурної 
побудови та отримані артефакти дозволя-
ють атестувати приміщення 10 як житлове, 
що зведене при зародженні життя на горо-
дищі, існувало продовж тривалого часу й 
було перебудоване.

Приміщення 24 (7,0 × 6,0 м, глибина 0,3 м) 
прямокутної форми та орієнтоване за віс-
сю ПнС—ПдЗ (рис. 1, 2). Верхнє заповнен-
ня — залишки будівельного сміття хх ст. та 

глинистих завалів стін. основний матеріал 
знаходився практично у нижній частині за-
повнення вперемішку з вапняковим бутом. 
У східній частині зафіксовано багато фраг-
ментів керамічних посудин, кістки тварин, 
панцир черепахи з декількох частин, скуп-
чення дрібного буту у центральній частині 
приміщення, людська (?) щелепа з молоч-
ними (?) зубами. Східний край приміщення 
частково знищений сучасним перекопом. 
У північно-західному куті — фрагмент че-
репної коробки й стегнової кістки людини. 
У культурному шарі (гумусний суглинок 
темно-коричневого кольору) приміщення 
зафіксовано фрагменти керамічного по-
суду — горщики, миски, келихи, жаровні 
(рис. 3: 13—15, 17—19); вапняковий камінь 
округлої форми, з обробленими гранями 
та округлим заглибленням у центрі, кістки 
ссавців (Врх, Дрх) і риби.

Враховуючи характер та структуру запов-
нення приміщення та особливості глинистих 
завалів, можна припустити, що всі стіни при-
міщення були глинобитними з домішками 
середнього та мілкого вапняку. В централь-
ній частині приміщення, над вогнищами, 
що перекриті антропоморфними плитами, 
виявлено завал дрібного каміння, навколо та 
під камінням групувалася переважна части-
на знахідок (ритуальний комплекс?). Виклад-

Рис. 2. Дикий Сад, плани приміщень 10 і 24 
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 Рис. 3. Артефакти з приміщень 10 і 24: 1—5 — заповнення приміщення 10 (1 — заготівка «ковзана»; 2 — брон-
зове шило; 3, 4 — фрагменти керамічних посудин); 6—12 — ями приміщення 10 (6 — заготівка «ковзана» 
(яма 8); 7 — фрагменти черпака (яма 9); 8—11 — фрагменти керамічних посудин (ями 12, 13, 15); 12 — кера-
мічне пряслице (яма 15)); 13—23 — заповнення приміщення 24 (13—19 — фрагменти кераміки; 20 — заготівка 
«ковзана»; 21 — бронзове тесло; 22 — бронзовий серп; 23 — кістяне пряслице); 24—30 — ями приміщення 24 
(24 — 25 — фрагменти керамічних посудин (яма 6); 26—28 — фрагменти кераміки (яма 8); 29, 30 — фрагменти 
кераміки (ями 12 і 25))
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ка витягнута за віссю північний схід — пів-
денний захід. На ПнС від нього лежать дві 
стели, під якими знаходиться вогнище та 
ями. У цьому скупченні дрібного каміння — 
розвали керамічних посудин. Дрібне камін-
ня у завалі — у вохрі. розміри центральної 
викладки за віссю північний схід — півден-
ний захід — 1,8 × 0,8 м. Загальна чисельність 
каменів — близько 106 шт. Серед знахідок 
багато кісток (Врх, риби, собаки (череп та 
щелеп), а також ціла мушля). Підлога при-
міщення місцями просушена, в південно-за-
хідному куті — скупчення лиманної глини 
зеленого кольору.

Серед знахідок заповнення приміщення: 
донна частина горщика з отворами (п’ять 
отворів; рис. 3: 16); заготівка «ковзана» з кіс-
тки коня (рис. 3: 20); бронзове тесло (рис. 3: 
21); кістяне прясельце у формі зрізаної піра-
міди (рис. 3: 23). Найбільш значима знахід-
ка — бронзовий серп. розміри: максималь-
на довжина — 18 см, ширина леза — 2 см 
(рис. 3: 22). Серп має гарно заточене лезо із 
зовнішньої сторони, кут загострення кромки 
складає близько 45 градусів. По внутрішній 
кромці заточування не простежується.

На рівні підлоги приміщення знаходилося 
одне центральне вогнище та 27 ям. Виходячи 
з розмірів та особливостей заповнення, ями 
можна розподілити на: господарські (№ 1, 

2, 4—10, 13, 14, 16—20, 22, 23, 27); ритуальні 
(№ 12, 25, 26); стовпові (№ 3, 11, 15, 21, 24). 
У ямах знайдено — фрагменти керамічних 
посудин: горщики, келихи, миски (рис. 3: 
24—30), кам’яні куранти, копита та кістки 
ссавців (кінь, Врх, Дрх), хребці й інші кістки 
риб, равлики. Частина ям забита вапняко-
вим бутом (ями 16, 19, 22, 25) або перекрита 
вапняковими плитами (ями 17, 26).

Усі артефакти, що зафіксовано у запов-
нені приміщення та ям є притаманними 
для колекції матеріальних предметів Дикого 
Саду. особливості архітектурної побудови 
та отримані артефакти дозволяють охарак-
теризувати приміщення 24 як житлово-ри-
туальне.

отже, під час досліджень сезону 2018 р. 
вперше вдалося розчистити територію «цита-
делі» городища від завалів ґрунту та побуто-
вого сміття; комплексно дослідити пам’ятку 
великою площею, враховуючи культурний 
шар між приміщеннями; відкрити нові 
об’єкти (приміщення, господарські та стов-
пові ями за межами приміщень); уточнити 
планувальну структуру городища; виокре-
мити дві вулиці, що проходили між житлами: 
перша — між приміщеннями 10, 20, 19, 16, 15 
і 9, 12, 11; друга — між приміщеннями 9, 12 
і 5; зафіксувати нові об’єкти для подальших 
досліджень (рис. 1, 2).

Метою робіт в Кривоозерському р-ні було 
продовження розвідок в долині Південно-
го Бугу, які у попередні роки проведено в 
суміжних районах одеської та Кіровоградсь-
кої обл. розвідки здійснювалися: 1) на ділян-
ці правого (південного) берегу Південного 
Бугу від с. Красненьке до с. токарівка; 2) пра-
вим (південно-східним) берегом р. Гнилюха 
від повороту на с. Гойдаї до с. Секретарка, з 
переходом на лівий берег в Секретарці, та 
лівим берегом до с. Велика Мечетня (також 
оглянуто верхів’я паралельної безіменної 
балки східніше від Секретарки); 3) плато та 
безіменними ярами за маршрутом Курячі 
лози — тридуби — Мала Мечетня — терну-
вате (зокрема, оглянуто степовий под на схід 
від Малої Мечетні та довгий безіменний яр 

широтної орієнтації, який впадає до Бугу в 
с. тернуватому).

Поселення раннього етапу трипільської 
культури виявлене в 1,3 км на південний 
схід від крайніх східних хат с. токарівка. 
Площа зборів невелика — 80 × 60 м. На цій 
обмеженій ділянці виявлені й уламки камін-
ня, і шматки глиняної обмазки. У 200 м вго-
ру за яром, на тому ж полі, зафіксоване інше, 
менш потужне скупчення з кількох черепків 
та кременів.

Підйомний матеріал презентовано, перш 
за все, черепками ліпного посуду — різно-
го кольору поверхонь, здебільшого світлих 
відтінків, з рівномірним сірим випалом та 
домішками шамоту і жорстви, піску, іноді з 
вигорілими дрібними порожнинами від ор-

Д. Кіосак 

РОЗВІДКИ ПАМ’ЯТОК ЕНЕОЛІТУ  
В КРИВООЗЕРСЬКОМУ РАЙОНІ 
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ганічних решток. Форми посуду не реконс-
труюються. Посудини були прикрашені ши-
рокими прогладженими лініями, які іноді 
утворюють кути. В одному випадку декор — 
це розчленований нігтьовими відбитками 
наліпний трикутний валик, в іншому — зона 
обмежена двома прокресленими лініями з ря-
дами ямок-відбитків із зовнішніх боків обох 
ліній. Кременевий інвентар представлено 
проксимальною частиною пластини з напів-
крутою ретушшю по обох краях та вентраль-
ною підтескою, боковим скребком на відщепі, 
відщепами та уламками. Матеріали пам’ятки 
нагадують, перш за все, ранньотрипільські 
колекції, хоча для остаточного висновку не-
обхідні подальші роботи на об’єкті.

Матеріали доби пізньої бронзи та чер-
няхівської культури зібрано на місці неіс-
нуючого хутора Покутине. Поселення чер-
няхівської культури тернувате 1 відкрито на 
північному схилі безіменного яру, на захід 
від с. тернувате. Численні знахідки якісно-
го сіроглиняного гончарного посуду (в тому 
числі, фрагменти денець на кільцевих піддо-
нах) фіксують пам’ятку римського часу Го-
лоскове у 4 км на схід від однойменного села. 
окремі знахідки черепків неорнаментовано-

го ліпного посуду та оброблених кременів 
зафіксовано у пунктах знахідок тернувате 2 
і 3 та Секретарка 1.

цікава пам’ятка археології та історії зафік-
сована на правому березі Південного Бугу 
та правому березі р. Гнилюха при її впадін-
ні до Бугу. тут, в межах с. Велика Мечетня, 
розташовується сільський вигін. З боку Бугу, 
вздовж ріки викопано рівчак, а над ним на-
сипано вал висотою в 5—6 м, схожий є на ви-
гоні. разом півкола рівчаків та валу оточують 
рівну підовальну ділянку на мису. Вона має 
розміри 160 × 110 м та очевидні переваги з 
огляду на контроль над порогом через Буг, 
розташованим західніше. Можливо, саме її 
згадує є. Сіцінський, коли пише про земляне 
укріплення «Замчище» в с. Велика Мечетня, 
яке за переказом було збудоване турками.

таким чином, у 2018 р. в Кривоозерському 
р-ні зафіксовано одну нову пам’ятку ене-
оліту, три — черняхівської культури і три 
пункти знахідок з нез’ясованим датуванням. 
Кількість археологічних об’єктів (не врахо-
вуючи курганів) фактично подвоїлась. те-
рени Кривоозерщини виглядають відносно 
малодослідженими та перспективними для 
подальших пошуків пам’яток.

У звітному сезоні було продовжено дослід-
ження римського форту Кам’янка V, розта-
шованого біля с. Кам’янка очаківського р-
ну Миколаївської обл. Фортеця площею 7 га 
з чотирьох сторін обнесена валом шириною 
10—15 м (який через багаторічне зорювання 
дуже розплився) та ровом. У плані — прямо-
кутної форми (260 × 270 м), де в північно-за-
хідній частині існує прохід. Усередині має 
два додаткових укріплення розмірами 65 × 
65 м (рис. 1), які окремо ідентичні римсько-
му табору Дідова хата III.

третій за час дослідження форту розріз 
рову східного внутрішнього укріплення, ви-
конаний на захід від воріт у вигляді траншеї 
довжиною 15 м і шириною 2 м, показав, що 
його глибина від рівня материка сягає 3 м. 
Ширина по верху — 6,50 м, по низу — 2 м. 
Північна стінка рову, звернена усередину, 
доволі крута, з кутом підйому близько 50°. 
Стратиграфія рову: гумус, похований гумус, 
темно-сірий золистий шар, темно-коричне-

вий шар, світлий глиняний шар, материк. 
У заповненні були знайдені кістки тварин, 
у тому числі оброблені залишки рогів малої 
рогатої худоби. З глибини 1,65 м знайдено 
багато фрагментів від червоноглиняних та 
світлоглиняних амфор I ст. н. е., типу Син III, 
С IVA1 за С. Внуковим, фрагменти ліпної по-
судини, а також кам’яний брусок і астрагал. 
Загальна площа розкопу становила 30 м2 .

Під час дослідження поверхні форту знай-
дено багато фрагментів металевих виробів: 
залізні скоби, цвяхи, металеві рештки ливар-
ного виробництва, пластини тощо. це може 
свідчити про польову обробку металу і ре-
монт виробів в межах форту, що є характер-
ним для не тимчасових римських військових 
таборів.

Судячи з планування та площі, табір був 
розрахований на вексиляцію допоміжних 
військ (auxilia або numeri) чисельністю близь-
ко когорти римської армії (400—600 × оловік). 
Проведені дослідження дозволяють дату-

Р. Козленко 

ХОРА ОЛЬВІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК РИМСЬКОГО ЧАСУ 
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Рис. 2. Нижня тераса Козирського городища, вигляд з півночі

Рис. 1. римський форт Кам’янка V, панорама, вигляд з дрону з півночі 
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вати спорудження фортеці другою полови-
ною I ст. н. е. — періодом тісних взаємовід-
носин римської імперії, ольвії та сарматів, і 
пов’язати її появу із діяльністю в Північному 
Причорномор’ї намісника римської провін-
ція Мезія тиберія Плавтія Сільвана еліана 
(Corpus inscriptionum Latinarum, XIV, 3608). 
Не дивно, що деякі знахідки дозволяють 
припустити перебування у периметрі форту 
сарматських вершників.

розташування фортеці в степовому про-
сторі між городищами римського часу 
вздовж лиманів на північно-західному кор-
доні ольвійської держави підтверджує точ-
ку зору про існування в цьому регіоні сис-
теми фортифікаційних споруд на кшталт 
римського лімесу. До того ж, найбільший за 
своєю площею серед відомих у Північному 
Причорномор’ї римський форт Кам’янка V 
є унікальною за своєю фортифікаційною 
складовою пам’яткою археології.

Протягом цього часу також було обстежено 
Козирське городище, розташоване в 12 км на 
північ від ольвії, біля с. Козирка очаківсько-
го р-ну Миколаївської обл. На його Нижній 
терасі (рис. 2) було виявлено цілий ряд при-
родних підвищень з потужним культурним 
шаром римського часу, синхронним існуван-

ню городища (I—III ст. н. е.). розвідувальні 
шурфи показали наявність кам’яних кладок 
та різноманітного асортименту амфорної 
тари, червонолакового, сіролощеного, ліп-
ного та скляного посуду, а також металевих 
(цілий залізний ніж) та кам’яних виробів. 
Потужність культурного шару, який має 
світло-сірий і попелястий колір, становить 
1,0—1,2 м. У одному із розвідувальних шур-
фів виявлено яму господарського призна-
чення, глибиною до 2 м.

У процесі досліджень було знайдено 
фрагменти посуду із діпінто: у вигляді дав-
ньогрецької літери Δ, нанесеної червоною 
фарбою на горлі світлоглиняної амфори 
(тип Шелов Д), та комбінації літер μρπ, яка 
не зустрічається на посуді римського часу в 
ольвії, нанесеної чорною фарбою на стінці 
червоноглиняного горщика. Серед черво-
нолакового посуду виділяється фрагмент 
фігурної гальської або італійської сигілляти 
із зображенням хижака, який присів (сцена 
гладіаторських боїв?).

обидві пам’ятки потребують подальшого до-
слідження, особливо Нижня тераса Козирсько-
го городища, оскілки вона прилягає впритул до 
Бузького лиману і її культурний шар поступово 
знищується береговою абразією.

Березанський загін ольвійської міжнарод-
ної експедиції ІА НАН України продовжив 
регулярні дослідження північно-східної час-
тини архаїчного поселення на острові Бере-
зань (ділянка «о-Західний»).

основною метою розкопок було вивчен-
ня території міського кварталу, у північній 
частині якого у пізньоархаїчний час знаходи-
лося приміщення суспільного призначення 
(МК-1), відкрите у 2008—2010 рр. раніше було 
встановлено, що цей квартал мав незвичайний 
трикутний план: на півночі дві меридіонально 
орієнтовані вулиці, які обмежували його, схо-
дилися під прямим кутом. Завданням дослід-
жень 2018 р. було виявлення межі цього квар-
талу з півдня та сходу. З цією метою закладена 
прирізка загальною площею 433 м2 .

Встановлено, що цей квартал має більшу 
територію, його площа становила 152 м2 .

Східна меридіональна вулиця являє собою 
кам’яну вимостку, складену із грубо сколо-

тих вапнякових плит різного розміру. Ви-
мостка була збудована тут тільки у пізньоар-
хаїчний період (кінець VI — початок V ст. до 
н. е.), але потім ще постійно відновлялась.

Дослідження внутрішньої території квар-
талу довели, що більшу частину його розкри-
тої площі являє собою великий двір. У схід-
ній частині подвір’я була виявлена споруда, 
що складається з круглого кам’яного вівтаря 
та напівкруглої кам’яної огорожі, яка ото-
чує вівтар з півдня та із заходу (рис. 1). така 
конструкція, ймовірно, є залишками відкри-
тої споруди, яка відокремлювала територію 
двору від вулиці.

Напівкругла огорожа мала два будівель-
них періоди, але слід зазначити, що після її 
перебудови внутрішня площа значно змен-
шилася.

Прохід до вівтаря, вочевидь, був розташо-
ваний з півночі, однак, будь-які його сліди 
не збереглися.

В. Крутілов (†), Д. Чистов 

РОБОТИ НА о. БЕРЕЗАНЬ (ДІЛЯНКА «О-ЗАХІДНИЙ») 
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Рис. 1. Пізньоархаїчне подвір’я з круглим вівтарем та напівкруглими загорожами. Вигляд з південного сходу 

основа жертовника мала округлу форму 
(діаметр близько 1,30 м) і була складена з гру-
бо оброблених вапнякових каменів в один 
ряд. Сам вівтар являв собою кам’яну конс-
трукцію діаметром 0,93 м та висотою 0,34 м, 
складену з добре отесаного вапняку на два 
ряди у висоту. Другий ряд цієї споруди був 
частково зруйнований у давнину.

На північ та на захід від вівтаря були вияв-
лені два великих заглиблення прямокутної в 
плані форми (СК 80 і 81) (вірогідно — напів-
землянки). Заглиблення СК 81 було викопа-
не впритул до стіни 145 (зовнішня огорожа 
двору), тобто в той час, коли ця стіна вже іс-

Рис. 2. Матеріали з ділянки о-західний: 1 — фрагмен-
ти червонофігурного кіліка із заповнення землянки 
СК 80; 2 — сіроглиняна ойнохойя із колодязя 272
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нувала. однак, округла огорожа вівтаря ран-
нього періоду (№ 149) частково перекриває її 
заповнення. цей факт, а також асортимент 
кераміки, яка була знайдена у землянках, 
дозволяє датувати їх останньою чвертю — 
кінцем VI ст. до н. е. Серед найцікавіших 
знахідок слід зазначити знайдені у СК 80 
фрагменти червонофігурного кіліка типу 
«Β» із зображенням воїнів, який датується 
близько 510—500 рр. до н. е., й, можливо, на-
лежав до кола майстра епелейоса (рис. 2: 1).

Подібні комплекси, виділені у стратиг-
рафічну фазу ΙΙ-Β1, раніше також були 
виявлені на ділянці «о-західний», хоча їх 
кількість невелика. Вони виникають безпосе-
редньо після руйнувань будинків у пожежі 
другої половини VI ст. до н. е., однак, пере-
дують відновленню міської забудови у кінці 
VI — початку V ст. до н. е.

До цих об’єктів відносяться шість напів-
землянок та декілька пов’язаних з ними гос-
подарських ям, а також крична піч. Комплек-
си СК 75 та СК 76 були розкриті у минулому 
році у північній частині розкопу. Знахідки з 
СК 80 та СК 81 дозволяють датувати їх засип-
ку кінцем VI — початком V ст. до н. е. У цей 
час і споруджується круглий вівтар з огоро-
жами.

Більша частина території була досліджена 
на рівні горизонту будівництва кінця VI — по-
чатку V ст. до н. е., до яких належить вівтар.

На південь від двору з вівтарем були від-
криті будівельні рештки раннього часу дру-
гої половини VI ст. до н. е. тут також був до-
сліджений колодязь (№ 272), який датується 
другою половиною VI ст. до н. е. Слід відзна-
чити знахідку сіроглиняної ойнохої місцево-
го виробництва (рис. 2: 2).

Історія дослідження. Стоянку Анетівка 1 
відкрила й дослідила на площі 35 м2 у 1978 р. 
Причорноморська експедиція під керівниц-
твом В. Станко. Пам’ятка розташована на 
західній околиці с. Анетівка (Доманівський 
р-н Миколаївської обл.), на другій лесовій 
терасі (17 м над сучасним рівнем води) пра-
вого берега р. Бакшала (рис. 1).

Археологічний матеріал (більше 7000 екз.) 
фіксувався за метричними горизонтами 
(0,25 м) та зустрічався від денної поверхні 
до яскраво-жовтого лесу. Під час камераль-
ної обробки археологічного матеріалу було 
виділено два «піки» залягання знахідок. та-
ким чином, стоянка Анетівка 1 була інтер-
претована як двошарова пам’ятка з хроноло-
гічно та генетично близькими комплексами. 
Невеликі за обсягом археологічні роботи 
були проведені на пам’ятці у 2005—2006 рр. 
біля розкопу 1978 р.

Із моменту відкриття пам’ятки співробіт-
никами експедиції постійно проводяться 
збори підйомного матеріалу на ділянці ву-
лиці села, яка проходить безпосередньо по 
території пам’ятки та не має асфальтового 
покриття (рис. 2: А).

У 1981 р. на стоянці також були проведені 
невеликі дослідження (розкоп 2, приблизно 
в 50 м на південь від розкопу 1978 р.). Площа 
дослідженої ділянки — невідома (судячи з 

залишків розкопу — приблизно 25 м2). Наяв-
ним є тільки зашифрований археологічний 
матеріал (більше 5000 од.). Згідно з шифра-
ми археологічний матеріал фіксувався за 
метричними горизонтами (4 горизонти по 
0,25 м). У 2014 р. на розкопі 1981 р. були про-
ведені невеликі дослідження, в першу чергу, 
для визначення стратиграфії розкопу 2.

За наявним матеріалом, у розкопі 1981 р. 
не простежуються два «піки» залягання ар-
хеологічного матеріалу. Встановлено, що 
основна його кількість залягала у межах 
0,25/0,5—1 м від денної поверхні, безпосе-
редньо над лесоподібними суглинками і 
супісками та у верхньому шарі цих суглин-
ків. техніко-типологічний склад колекції з 
різних метричних рівнів — однаковий.

Дослідженнями 2018 р. (в роботі експедиції 
брали участь студенти-практиканти Чорно-
морського національного університету імені 
Петра Могили м. Миколаїв) було заплано-
вано дослідити контрольну ділянку поряд 
з розкопом 1981 р. для з’ясування ступеня 
зруйнованості культурного шару пам’ятки. 
Для цього було вирішено запровадити мето-
дику дослідження пам’яток кам’яного віку, 
що застосовувалась при розкопках поселення 
Анетівка 2 (дослідження мікрогоризонтами 
з урахуванням геологічних шарів та застосу-
ванням промивки). роботу планувалось здій-

І. Піструіл, А. Главенчук 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТОЯНКИ АНЕТІВКА 1 
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техніко-типологічний склад колекції  
крем’яних виробів стоянки Анетівка 1  

(підйомний матеріал 2018 р.) 

Найменування Кіль-
кість %

Уламки 91 8,0
Пренуклеуси 2 0,2
Нуклеуси 1-площадкові 23 2,0
Нуклеуси 2-площадкові 10 0,9
Нуклеуси радіального сколювання 1 0,1
Сколи оновлення нуклеусів 10 0,9
Відщепи великі 21 1,8
Відщепи середні 229 20,1
Відщепи дрібні, луски 286 25,1
Пластини великі 9 0,8
Пластини середні 111 9,7
Мікропластини 86 7,5
різцеві сколи 1 0,1
Відщепи з ретушшю та з ретушшю 
використання 28 2,5
Пластини з ретушшю використання 7 0,6
різці 13 1,1
Долота 1 0,1
Мікровістря сагайдаксько-му-
ралівського типу 4 0,3
Скребачки 21 1,8
Уламки невизначених ретушованих 
знарядь 13 1,1
Вістря 1 0,1
Скол з кварцу 1 0,1
Уламки з сучасними пошкоджен-
нями 172 15,1
разом 1141 100,0

Рис. 1. Схема розташування стоянки Анетівка 1 біля 
с. Анетівка 

Рис. 2. Стоянка Анетівка 1 і початок досліджень біля розкопу 1981 р.
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снити в два етапи: по-перше, необхідно було 
встановити межі розкопу 1981 р. та провести 
його розчистку; по-друге, — обрати ділянку 
для подальших досліджень.

По периметру ймовірного розкопу 1981 р. 
було знято дерновий шар на площі 80 м2 
(рис. 2: Б). З’ясовано, що стінки розкопу 
1981 р. зруйновані, а сам розкоп перетворе-
но на смітник (скляні пляшки, металобрухт, 
старі черевики тощо). Крім того, поряд з роз-
копом 1981 р. зафіксовані ями, що також за-
повнені всіляким непотребом. тому перехід 
до другого етапу та вибір ділянки для подаль-
ших досліджень був дещо ускладненим.

Другий етап досліджень був «загальмова-
ний» рясними дощами наприкінці липня — 
початку серпня. Усе це змусило всередині 
серпня припинити дослідження пам’ятки. 
рясні дощі призвели до вимивання археоло-
гічного матеріалу (див. таблицю).

Зібраний підйомний матеріал за техні-
ко-типологічними покажчиками тотожний 
кременевому інвентарю, що отриманий у 
попередні роки дослідження пам’ятки. Спе-
цифіку індустрії надають скребачки висо-
кої форми, що переважають серед категорії 
скребачок, специфічні ретушні різці на 

пластинах з поперечним різцевим сколом 
та мікровістря сагайдаксько-муралівського 
типу.

Кременева колекція підйомного інвента-
рю 2018 р. відноситься до епіоріньякської ін-
дустрії. Вона повністю або частково подібна 
інвентарю таких епіоріньякських пам’яток 
півдня Східної європи як ліски, Сагайдак 1, 
Муралівка, Золотовка тощо.

В наявній колекції пам’ятки повністю відсут-
ні знаряддя, що характерні для епіграветських 
комплексів (насамперед, мікропластини та 
мікровістря з притупленим краєм), пам’ятки 
яких також присутні біля с. Анетівка.

Подальші стаціонарні дослідження, мож-
ливо, дадуть змогу знайти ділянки з не-
пошкодженим культурним шаром та більш 
детально розібратися у деяких розбіжнос-
тях стратиграфії в різних розкопах цієї 
пам’ятки.

Про наявність культурного шару свідчить 
велика кількість підйомного матеріалу, що 
вимивається під час дощів на ділянці вулиці 
села, яка проходить безпосередньо територією 
пам’ятки. Серед нього у великій кількості при-
сутні дрібні відщепи та лусочки, вкриті вапня-
ком уламки плейстоценових кісток.

Античну пам’ятку Бондаревські джерела 
автори відкрили в 2017 р. під час розвідки в 
однойменному урочищі, за 2,5 км на півден-
ний захід від с. Крива Балка Миколаївського 
р-ну та за 7 км на захід від р. Південний Буг.

Пам’ятка являє собою незначне підви-
щення рельєфу овальної в плані форми на 
дні Кривої балки, біля виходу на поверхню 
джерела. Висота підвищення — до 0,6 м, пло-
ща — близько 100 м2 .

У сезоні 2018 р. шурфувальні роботи на 
Бондаревських джерелах здійснив розвіду-
вальний загін оАСУ із залученням слухачів 
літньої археологічної школи Миколаївсь-
кого центру туризму, краєзнавства та екс-
курсій учнівської молоді.

На площі пам’ятки та навколо неї було за-
кладено чотири шурфи. три з них, розташо-
вані на захід та південь від підвищення, не 
дали культурних решток.

Шурфом, закладеним в центральній час-
тині підвищення, виявлено шар, насичений 

уламками кераміки. На глибині 0,2—0,45 м 
розчищено завал прямокутних та поліго-
нальних плит вапняку та черепашнику різ-
них розмірів (рисунок). Вірогідно, цей завал 
в давнину являв собою вимостку, покладену 
безпосередньо на водоносний шар для зруч-
ності підходів до джерела.

Над камінням та при розборі вимостки, а 
також під нею, зафіксовано значну кількість 
уламків тарного посуду античної доби. Від 
тривалого перебування у вологому ґрунті 
вони мають дуже погану збереженість. По-
одинокими знахідками презентовано столо-
вий посуд. Зустрічаються кістки тварин.

Фрагменти тарних амфор дозволяють вис-
ловити тезу про функціонування вимостки в 
архаїчну, класичну, елліністичну та римську 
добу. При цьому стратиграфічно шари цих 
періодів не простежуються.

Керамічний матеріал, знайдений під час 
розкопок вимостки, вказує на дату її споруд-
ження в межах третьої чверті VI ст. до н. е.

О. Смирнов, Д. Бондаренко, О. Запорожець 

ДОСЛІДЖЕННЯ БОНДАРЕВСЬКИХ ДЖЕРЕЛ 
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Серед уламків тари пізньоархаїчної доби 
виділяються зразки «протофасоських», лес-
боських, хіоських, фасоських, клазоменських, 
самоських, мілетської та коринфської амфор.

Серед амфор класичної доби присутня 
продукція Фасосу, хіосу, Мілету та Менди, 
знайдено уламок амфори «кола Фасосу з 
роздутим горлом».

Всі амфори елліністичної доби належать 
виробництву Синопи. Варто відзначити 
знахідку двох таврованих ручок амфор цьо-
го південно-понтійського центру.

Найменш виразно в колекції репрезентовано 
матеріал римського часу. Серед всього масиву 
кераміки знайдено уламки всього двох амфор.

Статистичний аналіз амфорної тари вказує 
на апогей еллінської активності біля Бонда-
ревських джерел в добу архаїки та різкий спад 
впродовж наступних періодів (можливо, пе-
ріодичне функціювання паралельне з етапа-

ми розвитку та занепаду ольвійської хори).
отже, рештки матеріальної культури з 

Бондаревських джерел представлені майже 
виключно уламками амфорної тари. При-
вертає увагу практично повна відсутність 
столового і повна відсутність кухонного по-
суду. цей факт може слугувати підставою 
виключати можливість тривалого перебу-
вання людей на цьому місці. Інтерпретація 
дослідженого об’єкту викликає зрозумілі 
труднощі. топографія пам’ятки, а також від-
сутність будь-яких слідів постійного перебу-
вання людини, може також наштовхувати на 
думку, що джерело в давнину слугувало міс-
цем тимчасового відвідання людей (попов-
нення запасів води чи торгівельний пункт на 
північному кордоні ольвійської держави).

Бондаревські джерела на сьогодні є най-
більш північно-західним пунктом з доби ар-
хаїки, що, вірогідно, належав до хори ольвії.

Бондаревські джерела, за-
лишки кам’яної вимостки, 
вигляд з півдня

очаківський р-н розташований у півден-
ній частині Миколаївської обл., на Причор-
номорській низовині, яка являє собою плоску 
рівнину, прорізану стародавніми балками. 

З трьох сторін він оточений лиманами, з 
заходу межує з Березанським лиманом, зі 
сходу — з Бузьким, з півдня — Дніпровсь-
ким. Південна частина його розташована на 

О. Смирнов, Л. Смирнов 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРЕНАХ КУЦУРУБСЬКОЇ ОТГ 
ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
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Кінбурнській косі. Загальна площа району 
1,5 тис. км2 .

У Миколаївській обл. цей район є одним 
із найбагатших на пам’ятки археології. тут 
їх налічується більше 260. Найвідоміші серед 
них — давньогрецьке місто ольвія та її не-
крополь. ольвійська держава, як і більшість 
інших елліністичних просторових утворень, 
включала в себе не тільки місто, а і прилеглу 
до нього сільськогосподарську територію — 
хору.

тісні зв’язки з містом частини поселень, 
розташованих навколо нього берегами 
Бузького, Дніпровського та Березанського 
лиманів, відзначали вчені хІх — початку 

хх ст. — о. Уваров, В. латишев, Б. Фарма-
ковський, В. ястребов, В. Гошкевич та інші. 
Питанню територіальних володінь ольвій-
ського полісу присвятили увагу л. Славін, 
В. Блаватський, Ф. Штітельман, я. Домансь-
кий, С. Капошина, В. лапін та ін.

Наукове картографування старожитнос-
тей краю має довгу історію. Усі археологіч-
ні дослідження територій можна поділити 
на три головні періоди: дореволюційний, 
радянський та пострадянський, і в кожному 
визначаються окремі етапи.

Кургани — найчисленніші й одні з най-
давніших серед пам’яток археології, розта-
шованих на землях очаківщини. окремо 

Схема археологічних досліджень на території Куцурубської отГ в зоні будівництва Південно-Української 
станції вітряних енергетичних установок (ВеУ)
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слід виділити курганні некрополі античного 
часу, які залишили греки навколо своїх по-
селень. В очаківському р-ні відповідно кіль-
кості поселень їх повинно бути багато, але 
зараз досліджено усього декілька пам’яток. 
Серед них відзначається ольвійський некро-
поль, який раніше налічував більше 160 кур-
ганів.

У цілому, кургани очаківщини не дуже 
високі. Зафіксовано лише кілька заввишки 
4—5 м. Переважна більшість їх не досягає й 
двох метрів, а останні десятиліття їх інтен-
сивно розорювали. тому багато курганів че-
рез це зовсім втратили ознаки своїх насипів.

На теренах очаківського р-ну, власне, іс-
нують і ґрунтові могильники. За культурною 
належністю їх можна поділити на античні та 
черняхівські. Усі вони знаходяться неподалік 
від поселень, одного з ними часу та культур-
ної належності. тому їх часто поєднують з 
поселеннями у єдині археологічні комплек-
си: Куцуруб, Козирка, Аджигольська балка 
та Чорноморка (табірна коса).

Городища розташовані на стрімких бе-
регах лиманів і оперезані зі сторони степу 
ярами, валами та ровами. Вали, як правило, 
посилювали кам’яні або дерев’яні мури. В 
районі, крім ольвії, відомі ще чотири горо-
дища — Дніпровське, Козирське, Пітухівсь-
ке та очаківське. Вони існували з І ст. до н. е. 
до ІІІ ст. н. е.

На території району відомо 106 поселень 
античного часу. Перші з них були зафіксо-
вані ще у хІх ст., але переважна більшість 
знайдена загонами ольвійської периферій-
ної експедиції у 1973—1977 рр. Значна части-
на їх сконцентрована у районах Аджиголь-
ської балки, села Чорноморки (кол. Бейкуш), 
Волоської коси, сіл Козирка та Прибузьке. Усі 
ці поселення належать до ольвійської хори, 
їх існування можна поділити на три періоди: 
архаїчний (друга половина VI — перша по-
ловина V ст. до н. е.), класично-елліністич-
ний (IV—III cт. до н. е.) та римський (І ст. до 
н. е. — середина ІІІ ст. н. е.).

На початку ххІ ст. розвідкові роботи 
на очаківщині проводили співробітни-
ки ДІоПК (І. Снитко та о. лобко), НДц 
«лукомор’є» (о. Смирнов, л. Смирнов), 
НІАЗ «ольвія» (о. Смирнов, Д. Бондаренко, 

р. Козленко), які відкрили чимало об’єктів 
античного часу.

Зараз на території району перебувають на 
обліку 205 курганів, 10 ґрунтових могильни-
ків (некрополів), сім городищ (з ольвією) і 136 
поселень та стоянок. Взагалі терени району 
досліджені досить повно, але це не виключає 
можливості відкриття нових пам’яток.

Упродовж 2018 р. співробітниками ДП 
НДц «охоронна археологічна служба Украї-
ни» ІА НАНУ в зоні будівництва Південно-
Української станції вітряних енергетичних 
установок (ВеУ) та технологічних шляхів до 
них була проведена археологічна розвідка з 
метою з’ясування наявності (відсутності) ар-
хеологічного культурного шару, встановлен-
ня площі його розповсюдження, культурно-
хронологічної приналежності.

Зона будівництва охоплює землі Куцуруб-
ської отГ очаківського р-ну Миколаїщини, 
що припадають на Іванівську, Дмитрівську, 
острівську, Парутинську сільські ради, пе-
реважно у вітрозахисних смугах між сільсь-
когосподарськими угіддями.

По всій території (111 га) проведені візу-
альні обстеження та шурфування на ділян-
ках запланованих котлованів. Було закладе-
но 120 шурфів.

Залягання шарів у шурфах подібне: дерен 
до 0,05—0,07 м, гумус сірого кольору з доміш-
ками дерев’яного тліну, подекуди побутово-
го сміття, жорстви у вигляді дрібних фрак-
цій вапняку до 0,9—1,1 см, материкова глина 
жовтого та світло-жовтого кольорів. На біль-
шості територій, відведених під зведення 
ВеУ, культурного шару не виявлено. На міс-
ці проєктування тумби 91 виявлено курган, 
будівництво тумби заборонено до повного 
дослідження пам’ятки або переносу об’єкту 
будівництва. Біля тумб 1, 2, 95, 96 знаходить-
ся курганна група, тому будь-які роботи в 
цьому місці мають проводитись під нагля-
дом. також археологічного нагляду потребу-
ють роботи на тумбах 56 і 58, у зв’язку з тим, 
що вони знаходяться поблизу з ймовірними 
ґрунтовими могильниками. тумби 8, 16, 17 та 
шляхи між тумбами 5, 14 і 6, 15; 7, 16, а також 
45, 46 потребують археологічного нагляду 
через насиченість пам’ятками на прилеглій 
території (рисунок).
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Миколаївська експедиція ІА НАН України 
продовжила науково-рятівні розкопки бага-
тошарових поселень Ґард та лідина Балка, 
розташованих на правому березі Південного 
Бугу між селами Богданівка і Виноградний 
Сад Доманівського р-ну Миколаївської обл., 
у ложі олександрівського водосховища (зона 
добудови ташлицької ГАеС).

На поселенні Гард з культурними залиш-
ками доби неоліту, енеоліту, бронзи, анти-
чного та нового часу здійснено подальші 
пошуки і дослідження могильників маріу-
польського та усатівського типів. Для цього 
існуючий розкоп було розширено у захід-
ному напрямку й досліджено площу 44 м2. 
товщина культурних нашарувань сягала тут 
понад 2,0 м.

Гард. Могильник усатівського типу. Дослід-
жено залишки п’ятьох усатівських поховань 
(№ 33, 45—48) та пов’язані з ними кромлехи 
й заклади (рис. 1: 1), що залягали на глибині 
0,8—1,05 м від поверхні.

Усередині першого кромлеху діаметром 
4,8 м, розташованого у південній частині 
розкопу, під невеликими кам’яними закла-
дами залягали одне над одним поховання 33 
і 47. Від поховання 33 (рис. 1: 2) на глибині 
0,75 м від поверхні збереглася частина чере-
па дорослої людини. решта скелету зруйно-
вана грабіжниками у 2015 р. За положенням 
черепа позу кістяка можна припустити як 
скорчену на лівому боці, з орієнтацією голо-
вою на південний захід або на південь — пів-
денний захід. Поховання безінвентарне.

Поховання 47 (рис. 1: 5) залягало під по-
хованням 33 на глибині 1,3—1,4 м від повер-
хні, тобто на 0,6 м нижче за нього. Могила 
овальна, розмірами 1,3 × 0,9 м, довгою віссю 
орієнтована по лінії захід—схід. Кістяк до-
рослої людини лежав на спині з поворотом 
на лівий бік, з підібганими ногами, головою 
на схід. Права рука випростана уздовж тулу-
ба, її кисть знаходилася під тазом. ліва рука 
також покладена уздовж тіла. Кістяк сильно 
потривожений гризунами. Біля лівої плечо-
вої кістки знайдено горщика (рис. 1: 8).

У середині другого кромлеху діаметром 
близько 4,5 м, розташованого у північній час-
тині розкопу (рис. 1: 1), поруч одне з одним, 
але на різних рівнях, залягали два поховання 
(№ 45 та 48). Поховання 45 (рис. 1: 3) виявле-
но під кам’яним закладом на глибині 1,1 м 
від поверхні. Дно ями вирівняне по гори-
зонталі, але її контури в однорідному ґрун-
ті не простежені. Скелет дорослої людини 
лежав скорчено на правому боці з нахилом 

на живіт, головою на схід — північний схід. 
Сплющений череп лежав на правій скроні. 
Права плечова кістка руки знаходилася під 
черепом, ліктьова і променева — праворуч 
біля черепа, кисть — біля лопатки та голо-
вки лівого плеча. ліва рука зігнута в лікті 
під кутом близько 45° і лежала правобіч від 
хребта.

Перед обличчям дорослого виявлено час-
тину черепа немовляти, а трохи нижче — 
кілька ребр. Поверх черепа дитини лежали 
кістки передпліччя правої руки дорослої 
людини. Судячи з пози дорослого, він обо-
ма руками обіймав немовля. Дуже поганий 
стан кісток останнього не дозволив визна-
чити його положення. ліворуч від черепа 
дорослого виявлено великий уламок кістки 
тварини, який можна вважати поховальним 
інвентарем.

ще одне поховання 48 (рис. 1: 6) виявле-
не під кам’яним закладом, що примикав з 
півдня до закладу поховання 45. Від скелету 
збереглися лише частина черепа, що залягав 
на глибині 1,4 м від поверхні, уламки кісток 
рук та окремі хребці, знайдені в засипці ями. 
Череп лежав на правій скроні. За його розта-
шуванням можна визначити позу небіжчика 
на правому боці з орієнтацією головою на 
північ. З північного боку біля голови знайде-
но горщика з трьома конічними наліпками 
(рис. 1: 9). очевидно, до цього ж поховання 
належать і два фрагменти черепа, уламок 
кістки руки, усатівський горщик та пляма 
червоної вохри, виявлені під описаним вище 
похованням, але на 0,15 м нижче від нього 
(рис. 1: 6, 10). як виглядає, ці фрагменти ске-
лету були рознесені гризунами як по площі 
розкопу, так і на різні глибини.

ще одне поховання 46 (рис. 1: 5) виявлене 
під кам’яним закладом між двома кромлеха-
ми. Заклад лежав на тому ж рівні, що й ка-
міння кромлехів. Поховальна яма овальна, 
розміром 1,0 × 0,8 м, довгою віссю орієнтова-
на по лінії захід — схід; дно на глибині 1,3 м 
від поверхні. Скелет дорослої людини дуже 
погано зберігся, кості (особливо, тазові) силь-
но потрухлі, дрібні кістки (хребці, ребра, фа-
ланги кінцівок тощо) розтягнуті ховрахами. 
Похований лежав на лівому боці у сильно 
зібганому стані, головою на схід. Правиця 
зігнута в лікті під прямим кутом, її кисть зна-
ходилася в області живота. Кисть лівої руки 
покладена в області тазу.

У західному кінці ями біля нижніх кінці-
вок та тазу, у засипці, виявлено компактне 
скупчення червоного кольору, розміром 

В. Фоменко, М. Товкайло, М. Дяченко, О. Требух 

БАГАТОШАРОВІ ПОСЕЛЕННЯ ГАРД І ЛІДИНА БАЛКА 
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близько 0,15 × 0,15 м та завтовшки 0,05 м, що 
складалося з подрібнених дитячих кісток з 
ознаками кремації, густо пересипаних чер-
воною вохрою. Складається враження, що ці 
кості були у щось загорнуті. Поза сумнівом, 
це пізніше підзахоронення. Біля скупчення, 
також у заповненні могили, знайдено неве-
личку посудинку, заповнену червоною вох-
рою (рис. 1: 8).

Гард. Могильник маріупольського типу. У ць-
ому році частково досліджено західну околи-
цю могильника, отримано важливі дані сто-
совно стратиграфії ґрунтових і культурних 

нашарувань, конструкції західної кам’яної 
стіни, вздовж якої здійснювались поховання 
могильника, та відкрито ще одне поховання 
маріупольського типу.

У ранньонеолітичному культурному шарі 
виявлено чотири вогнища (№ 36—39), вміст 
яких було взято на промивання. У цілому ж 
насиченість усіх культурних шарів у тиловій 
частині тераси порівняно менша, ніж у при-
бережній частині.

Багатошарове поселення Лідина Балка. 
Пам’ятка розташована за 0,7 км південніше 
Гарду. роботи велись на трьох ділянках. У 

Рис. 1. Усатівський могильник Гард: 1 — план могильника; 2 — поховання 33; 3 — поховання 45; 4, 7 — похо-
вання 46; 5, 8 — поховання 47; 6, 9, 10 — поховання 48 
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Рис. 2. Поселення лідина Балка: 1—7 — кераміка сабатинівської культури із житла 1; 8 — сокира-молот з шару 
культури багатопружкової кераміки
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західній прирізці до розкопу площею 44 м2 
виявлено продовження будівлі хVІІІ—хІх ст. 
(верхній культурний горизонт), що досліджу-
валась у попередні роки. розчищено частину 
нового приміщення — фундаменти масив-
них стін завтовшки 0,8 м, розвал склепінчас-
тої конструкції печі у кутку, зібрано уламки 
кухонного й столового полив’яного посуду.

На південній ділянці розкопу площею 64 м2 
повністю завершено дослідження розкритої 
території житла № 1 доби пізньої бронзи 
(другий зверху культурний горизонт). ха-
рактер стіни південно-західного кута будівлі 
лишається неясним, оскільки вона поки що 
у достатній мірі не виявлена і знаходиться за 
існуючими межами розкопу.

Дослідження 2018 р. дозволили уточнити 
інформацію про конструкцію описуваного 
комплексу. На сьогодні у його складі про-
стежено дві камери. Форма основного при-
міщення прямокутна, з заокругленими кута-
ми. Внутрішній простір становив 7,0—7,5 × 
5,2—5,4 м. Головний вхід з виступаючим 
тамбуром влаштовано зі сходу, з боку річки. 
У південно-західній стіні приміщення вияв-
лено другий прохід завширшки 0,6—0,7 м, 
вимощений по підлозі пласким камінням. 
Прохід вів до невеликої підсобної камери (чи 
прибудови?) розмірами 3,2 × 2,0 м, відкритої 
убік ріки.

Сліди господарської діяльності мешканців 
простежені у центрі й північній половині 
основного приміщення. тут знаходилася 
господарська яма розмірами 1,9 × 2,0 м, за-
вглибшки 0,4—0,5 м. В чотирьох кутках її 
на рівні верхнього краю лежали камені роз-
мірами 0,3—0,5 м. Вздовж південно-східного 
борту ями, якраз навпроти головного входу, 
був викладений з каміння вітровий заслон 

завдовжки 2,0—2,1 м і заввишки не менше 
1,0 м, судячи з об’єму завалу.

Поблизу ями (відповідно з північного схо-
ду та південного заходу) виявлено дві звужені 
донизу заглибини для стовпів, що підпирали 
перекриття стелі й покрівлю. Невелике ка-
міння навколо першої з них, а також овальна 
пляма землі (вогнище) розмірами 0,5 × 0,8 м і 
завтовшки 3—5 см поруч зі сходу, обпалені. 
На цій плямі згодом було встановлено опор-
ного стовпа. Підкладені під його торець плит-
ки граніту і гнейсо-кварциту, білі й червоні 
від перебування у вогні, під вагою перекрит-
тя розтріскалися і вдавилися глибоко вниз.

Важливими датуючими артефактами є 
кілька розвалів крупних уламків глиняних 
посудин сабатинівської культури, знайде-
них in situ на підлозі (рис. 2: 1—7).

На східній прирічковій ділянці на площі 
36 м2 завершено розробку нижніх горизонтів 
культурного шару безпосередньо до валунно-
галькової і скельної корінної породи. У треть-
ому зверху культурному горизонті, назовні від 
південно-східного сегменту стіни культового 
комплексу культурного кола Бабине, слід від-
значити наявність смуги уламків кісток круп-
них тварин, які, однак, не створювали ком-
пактних скупчень. У квадраті хІІ-18, у ґрунті 
безпосередньо під двома найбільшими (мен-
гіроподібними) брилами, знайдено масивну 
прив’язну сокиру-молот з сірого щільного 
граніту (рис. 2: 8). На знарядді помітні пошкод-
ження у вигляді сколів та вибоїн, отриманих у 
процесі роботи з твердим матеріалом.

У нижчих горизонтах, при відсутності стра-
тиграфічного розмежування, здобуто основ-
ну частину колекції неолітичних крем’яних 
виробів і уламки посуду більш пізніх куль-
тур доби енеоліту й ранньої бронзи.
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Дозвільна документація цього року обмежи-
ла роботи експедиції двома пунктами — комп-
лексом пам’яток Кам’яне—Завалля та поселен-
ням Гнила Скеля (обидва в Савранському р-ні).

У першому випадку декілька нових ло-
кусів було виявлено минулого року. У локусі 
«Відьмин Мочар» (між дорогою з твердим 
покриттям Завалля—Саврань та згаданим 
мочаром) зафіксовано скупчення обмазки 
на ріллі. тут закладено шурф 2 × 1 м орієн-
тований меридіонально. На глибині близь-
ко 40 см від поверхні виявлено фактично су-
цільне залягання великих шматків обмазки. 
щоб одержати розріз об’єкту повністю, до 
шурфу зроблено прирізку. Скупчення об-
мазки містилося у вузькому та неглибокому 
заглибленні (яма 4), яке йшло в обидві стін-
ки шурфу — і західну, і східну. Між шмат-
ками обмазки виявлено три черепки ліпного 
посуду, один з них з «нотним» орнаментом. 
ймовірно, йдеться про «довгу яму» культу-
ри лінійно-стрічкової кераміки.

У локусі «Біла Скеля» значну частину посе-
лення Кам’яне—Завалля знищено кар’єром з 
видобутку каменю. цього року зачищено за-
хідну стінку цього кар’єру. Під шаром цегли 
та сучасного побутового сміття виявлено го-
ризонт насичений черепками посуду. У вер-
хніх горизонтах зустрічалися численні зраз-
ки посуду нового та новітнього часу. Нижче, 

до глибини 80 см від підошви шару з цеглою, 
відрізнявся кольором культурний шар. його 
формування за знахідками характерного сірог-
линяного «шерехатого» посуду, скоріш за все, 
слід відносити до часу черняхівської культури. 
Проте, здебільшого у верхній частині шару зус-
трічалися і матеріали іншого вигляду — фраг-
менти плавно відігнутих вінець з хвилястим 
прокресленим орнаментом під ними, трикут-
ні в перетині, відхилені вінця сіроглиняного 
гончарного посуду. Подібні артефакти, скорі-
ше, свідчать про середньовічний (IX—XII ст.) 
епізод використання площі пам’ятки. це спос-
тереження знаходить непряме підтвердження 
у знахідці ще в 2011 р. фрагменту люстерка з 
білого металу другої половини XIII ст.

На поселенні Гнила Скеля зібрана невели-
ка, але виразна, колекція матеріалів культури 
лінійно-стрічкової кераміки. Шурфування його 
не вдалося провести, оскільки площа пам’ятки 
знаходилася під посівами кукурудзи.

таким чином, цього року виявлено новий 
об’єкт культури лінійно-стрічкової кераміки 
на пам’ятці Кам’яне-Завалля. Починає ви-
разніше проявлятися середньовічний епізод 
мешкання на поселенні. Перспективи його 
дослідження пов’язуються з роботами в ло-
кусі «Біла Скеля». Проте, вірогідно, кар’єр 
знищив значну частину матеріальних реш-
ток цього часу.

Д. Кіосак, В. Денисюк, А. Колесниченко 

РОЗВІДКИ ПАМ’ЯТОК НЕОЛІТУ — ЕНЕОЛІТУ  
В САВРАНСЬКОМУ ТА БАЛТСЬКОМУ РАЙОНАХ 

Улітку 2018 р. наукові співробітники Архі-
тектурно-археологічної експедиції ІА НАН 
України А. оленич і В. Гнера провели роз-
відку археологічних пам’яток в околицях 

с. Криничне Болградського р-ну одеської 
обл. У результаті розвідки було виявлено дві 
досі невідомі пам’ятки доби раннього модер-
ну (рисунок).

А. Оленич, В. Гнера 

НОВОВИЯВЛЕНІ АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ 
РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ ОДЕЩИНИ 
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Мантул. Пам’ятка знаходиться на півден-
ній околиці с. Криничне. Серед місцевих жи-
телів місцевість відома як урочище Мантул. 
Поселення займає обидва береги безіменного 
струмка, що впадає в озеро ялпуг. Приблизні 
розміри поселення 440 × 110 м. Більша час-
тина пам’ятки використовується місцевими 
мешканцями під городи, на поверхні яких 
зібрано велику кількість фрагментовано-
го керамічного посуду, круглих свинцевих 
куль, фрагментів взуттєвих набійок, залізних 
цвяхів та пряжок, фрагментів керамічних лю-
льок тощо. До цікавих знахідок слід віднести 
мідну монету солід (боратинка), карбовану у 
Вільно у 1666 р. Задля уточнення стратигра-
фічної ситуації на пам’ятці було проведено 
шурфування, в результаті якого встановле-
но, що культурний шар пам’ятки складаєть-
ся з чорного гумусу потужністю до 0,30 м. У 
шурфі 3 було виявлено господарську яму, за-
повнення якої складалося з чергування гуму-
сованих прошарків, розмежованих материко-

вим ґрунтом. З ями походить низка цікавих 
знахідок, серед яких: фрагменти керамічного 
посуду (виготовленого в турецькій традиції) 
та люльок, залізний ніж, точильний брусок, 
кам’яна намистина. отриманий матеріал дає 
підстави датувати пам’ятку ранньомодерним 
часом (XVII—XVIII ст.) та обережно відносити 
до старожитностей татарського Буджаку.

Далека Балка. Пам’ятка знаходиться між се-
лами Криничне та Каланчак. розташована на 
правому березі р. Сафян та простягається на 
достатньо велику відстань. Приблизні розмі-
ри поселення — 1400 × 180 м. На цій площі 
зібрано низку артефактів ранньомодерного 
часу (XVII—XVIII ст.): залізні цвяхи та взуттєві 
набійки, залізні пряжки, фрагменти кераміч-
ного посуду та люльок тощо. У центральній 
частині поселення зафіксовано кілька фраг-
ментів кераміки, що можуть бути віднесені до 
пам’яток балкано-дунайської культури (VII—
XI ст.). однак, загалом, поселення також мож-
на віднести до буджацьких пам’яток регіону.

Карта пам’яток, обстежених у 2018 р.

У 2018 р. була проведена розвідка з шур-
фуванням на античному поселенні Над-
лиманське XI, яке розташоване на лівому 

березі Дністровського лиману (одеська 
обл., овідіопольський р-н, с. Надлимансь-
ке) (рисунок). Із півночі та півдня воно відо-

О. Савельєв 

РОЗВІДКИ НА ПОСЕЛЕННІ ПІЗНЬОАРХАЇЧНОГО ЧАСУ 
НАДЛИМАНСЬКЕ XI 
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кремлене балками, на сході лежить широке 
плато. На поверхні зібрано велику кількість 
підйомного матеріалу. Для визначення на-
явності культурного шару, його потужності 
та насиченості матеріалами було закладено 
п’ять шурфів розмірами 2 × 1 м, починаючи 
від краю мису і вглиб поля. Стратиграфія 
двошарова: верхній чорноземний шар і суг-
линок. Шурфи 1—4 не містили будь-яких 
об’єктів, знахідки не численні.

У шурфі 5 була відкрита і досліджена яма, 
на дні якої виявлено кілька стінок амфор, ку-
хонного посуду, ліпної корчаги, стінку чор-
нолакової посудини, фрагменти кісток (кінь 
або корова) та бронзовий трилопатевий на-
конечник стріли зі втулкою, що виступає.

Археологічний матеріал 
поділяється на кілька кате-
горій. Амфори представлені 
продукцією хіоса, лесбоса, 
Самоса, Клазомен, Мілету 
та невстановлених центрів. 
Два фрагменти чорнолако-
вого посуду належали кілі-
кам. Сіроглиняна кераміка 
репрезентована фрагмен-
тами мисок, глечиків. Знай-
дено кілька фрагментів чер-
воноглиняного посуду та 
лутерїів. Через фрагментар-
ність неможливо встанови-
ти морфологію ліпної кера-
міки, але можна зазначити, 
що основна маса відносить-
ся, ймовірніше, до посудин 
закритого типу із доволі 
широким діаметром вінця. 
За орнаментацією фрагмен-
ти слід віднести до кераміки 
скіфського вигляду, яка має 
широке розповсюдження 
серед пам’яток Нижнього 
Подністров’я та Нижньо-
го Побужжя. Індивідуальні 
знахідки представлені двома 
грузилами, виготовленими 

зі стінок амфор, лощилом з гальки, ручним 
кам’яним розтиральником, фрагментом жор-
на (?), свинцевим пряслицем, бронзовим три-
лопатевим наконечником стріли.

У результаті розвідки встановлено, що по-
селення Надлиманське хІ належить до рані-
шого часу, ніж вважалося, а саме до пізньоар-
хаїчного, та відображає процес першого етапу 
заснування хори Ніконія. Більшість датованих 
матеріалів відноситься до широкого хроноло-
гічного діапазону — друга половина VІ — пер-
ша половина V ст. до н. е. Спираючись на хро-
нологію пізньоархаїчних пам’яток Нижнього 
Подністров’я, можна вважати що поселення 
з’явилось наприкінці VІ ст. та припинило існу-
вання наприкінці першої третини V ст. до н. е.

Місцезнаходження пам’ятки Надлиманське XI 
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Поселення єристівка ІІ (Полтавська обл., 
Кременчуцький р-н) розташоване вздовж 
схилу правого берега р. лизька, по обид-
ва боки від польової дороги до колишніх 
тваринницьких ферм, в 0,50—0,55 км на за-
хід від села і найбільшого кургану в окрузі 
єристівської Могили.

Дослідження поселення розпочались у 
2017 р. У 2018 р. розкопки поселення єристів-
ка ІІ продовжувалися спільними зусиллями 
ІА НАНУ та ДП Науково-дослідний центр 
«охоронна археологічна служба України» 
на замовлення тоВ «єристівський ГЗК» при 
землевідведенні під майбутні відвали кар’єру. 
Загальна досліджена площа — 882 м2. Було 
розбито три траншеї. Перша стала приріз-

кою до траншеї ІІІ 2017 р., в якій було вияв-
лено житло доби пізньої бронзи — раннього 
заліза. У ній виявлено 12 господарських ям. З 
них дев’ять належали до доби пізньої брон-
зи — раннього заліза, а ще три до хуторів 
хІх ст. Друга траншея накривала зафіксова-
ну під час геомагнітної зйомки аномалію. В 
ній був виявлений об’єкт 1 у вигляді траншеї 
довжиною більше ніж 16 м та шириною, при-
близно 1 м. За стратиграфією та матеріалом 
він був пов’язаний з господарством хуторів. 
У ньому знайдені фрагменти полив’яної ке-
раміки хІх ст. та скупчення кісток. На схід 
від них було розбито третю траншею над ще 
однією аномалією. тут виявлено об’єкт 2 у 
вигляді плями прямокутної форми. Надалі 

Ю. Башкатов, Т. Бітковська, Д. Пефтіць 

ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОШАРОВОГО ПОСЕЛЕННЯ ЄРИСТІВКА ІІ 

ліпна кераміка з поселення єристівка ІІ
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було з’ясовано, що це верхня частина золис-
того заповнення, в якому виявлена велика 
кількість матеріалів доби пізньої бронзи — 
раннього заліза. У зв’язку із завершенням 
терміну робіт, його було досліджено частко-
во та законсервовано до наступного року.

Найбільшу кількість знахідок становлять 
фрагменти кухонних горщиків тюльпано-
подібного профілю, з грубою поверхнею та 
крупними домішками жорстви в тісті (рису-
нок: 1). Більшість з них неорнаментована, лише 
деякі мають на плічках розчленований валик. 
тарний посуд представлений фрагментами 
корчаг та корчагоподібних посудин, поверхня 
яких гарно загладжена, а в деяких випадках під-
лощена (рисунок: 2—4). окремі з них прикра-

шені наліпними виступами або прокресленими 
лініями, які доповнені «гронами» із зерноподіб-
них наколів (рисунок: 3, 4). До столового посуду 
відносяться келихи та кухлі, серед яких є орна-
ментовані пасмом геометричного орнаменту, 
прокресленого або штампованого (рисунок: 
6, 7). З ями 4 (траншея IV) походить кухоль із 
петельчастою ручкою (рисунок: 5). також зус-
трічаються фрагменти сковорідок-жаровень 
з розхиленими вінцями (рисунок: 8). Наявні і 
зразки мініатюрних посудин різноманітних 
форм (рисунок: 10). точилом брускоподібної 
форми представлені вироби з каменю (рису-
нок: 9). Знахідки кераміки підтвердили виснов-
ки минулого року про датування пам’ятки бі-
логрудівсько-чорноліським часом.

Курганна група Б Більського курганного 
могильника розташована в південній час-
тині Більского городища біля валу Великого 
укріплення. Уперше ці кургани відмічені на 
мапі 1906 р., яку склав В. Городцов. У 1981 р. 
їх оглянув Б. Шрамко.

У 1994 р. Більський загін охоронної архео-
логічної експедиції цоДПА під керівництвом 
о. Супруненка та Українсько-німецька архео-
логічна експедиція під керівництвом В. Мур-
зіна, р. ролле та С. Скорого розкопали чоти-
ри кургани (№ 1—4). У 1995 р. Більський загін 
охоронної археологічної експедиції цоДПА 
під керівництвом о. Супруненка дослідив два 
кургани (№ 6, 7), а наступного року — ще два 
кургани (№ 5, 8). У 2016 р. о. Шапорда склав 
новий уточнений план могильника, який на-
раховує 27 курганів (рисунок).

У 2018 р. Більська археологічна експедиція 
розкопала шість курганів.

Курган 13 розташований на північному 
сході групи, на схилі опішнянського яру 
(рисунок). Курган сильно пошкоджений 
оранкою. Перед початком робіт на поверхні 
кургану був зібраний підйомний матеріал, 
представлений численними фрагментами 
ліпних посудин та бортиком ліпної миски 
скіфського часу.

У результаті проведених досліджень вста-
новлено, що курган мав висоту 0,3 м. Насип 
був споруджений на пологому схилі яру. 
Навколо кургану простежена кільцева виїм-
ка, ґрунт з якої було використано для спо-

рудження насипу кургану (чорнозем з шару 
похованого ґрунту). Знахідок у її заповненні 
не виявлено, чим вона принципово відріз-
няється від рівчаків. Давній насип був пов-
ністю знищений оранкою (межі кургану 
простежені по краю виїмки), мав овальну 
форму, його діаметр у найдовшій частині 
становив 12,5 м.

Поховальна яма підпрямокутної у плані 
форми була орієнтована по лінії північ — пів-
день з невеликим відхиленням (розміри 2 × 
1,25 м) та впущена у давній чорнозем на гли-
бину 0,7 м. Поховання було сильно пограбова-
не. У північно-східній частині ями зафіксова-
но скупчення кісток людини, уламок залізного 
ножа та фрагмент дна ліпної посудини.

Курган 15 розташований на північному 
сході групи, на схилі опішнянського яру (ри-
сунок). Курган сильно пошкоджений оран-
кою. У результаті розкопок встановлено, що 
його висота від рівня давнього горизонту 
становила 0,35 м, а діаметр був 15 м. На рівні 
давнього денного горизонту виявлено кера-
мічний матеріал, що локалізувався окремими 
скупченнями у західній та північній частинах 
кургану. Скупчення складались із фрагментів 
ліпного посуду, уламків бортиків мисок, ве-
ликої кількості уламків стінок амфор. також 
зустрічалися фрагментовані кістки тварин. 
На рівні похованого ґрунту простежено два 
грабіжницьких ходи. Поховальна камера роз-
мірами 3,4 × 3 м та глибиною 1,6 м від рівня 
давнього денного горизонту була орієнтова-
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на меридіонально. На дні поховальної каме-
ри зафіксовано дві паралельні дерев’яні лаги 
від помосту, які були розташовані поперек 
могильної ями. У перемішаному грабіжника-
ми заповненні виявлено кістки людей, мініа-
тюрну ліпну глиняну посудину (світильник?) 
та вісім бронзових наконечників стріл.

Курган 17 розташований на плато між 
опішнянською балкою та краєм плато пра-
вого корінного берега р. Ворскла (рисунок). 
Курган сильно пошкоджений оранкою. Під 
час дослідження виявлено, що висота кур-
гану становила 0,22 м, а діаметр був 7 м. У 
насипу виявлено незначну кількість стінок 
ліпного посуду. На глибині 0,52 м від цент-
рального репера був зафіксований дитячий 
кістяк у супроводі чотирьох поганої збереже-
ності бісерин, з яких збереглася одна. Межі 
поховальної камери чітко не простежені. 
Кістяк було орієнтовано черепом на північ.

Курган 20 розташований у центрі курган-
ної групи на плато, між опішнянською бал-
кою та краєм плато правого корінного берега 
р. Ворскла (рисунок). Під час досліджень було 
виявлено, що вся північна та західна частини 
кургану були знищені в результаті сільсько-
господарських робіт та переносу ґрунтової 
дороги на схід. орієнтовно діаметр збереже-
ної частини кургану — 8 м, а висота — 0,1 м.

На рівні підкурганної поверхні знайдено 
фрагменти стінок і дна ліпних посудин та 
кістки тварин від поминальної тризни. Кон-
тури поховальної камери, що була споруд-
жена у давньому чорноземі та ним засипана, 
через велику концентрацію кротовин про-
стежувались не чітко у формі прямокутної 
плями. При дослідженні виявилось, що вона 
мала підпрямокутну в плані форму розміра-
ми 1,5 × 0,8 м та була орієнтована по лінії 
північ—південь з невеликим відхиленням. 
Поховання було вщент пограбоване.

Курган 24 розташований у центрі курган-
ної групи на плато, між опішнянською бал-
кою та краєм плато правого корінного берега 
р. Ворскла (рисунок). При дослідженні вияв-
лено, що діаметр округлого в плані насипу 
становив 15 м, а висота — 0,2 м від рівня дав-
нього горизонту. На рівні давнього денного 
горизонту виявлено пляму поховальної ка-
мери підпрямокутної в плані форми. Глиби-
на поховальної камери від центрального ре-
пера — 1,06 м. розміри поховальної камери, 
орієнтованої меридіонально з незначним 
відхиленням — 3 × 2,9 м. З півночі нечітко 
простежувалися порушення шару (грабіж-
ницький лаз). Могила була пограбована у 
давнину. В заповненні виявлено зміщені 
грабіжниками кістки, дві бронзові ворворки, 
одну залізну, у північно-західному кутку по-
ховальної камери зафіксовано дві бронзові 
бляшки, у південно-східному кутку — роз-

вал херсонеського гончарного глечика зі 
слідами ремонту. Поховання супроводжува-
лось залізним пластинчастим панцирем та 
бронзовими наконечниками стріл.

Курганоподібний насип 7 (курган 28) роз-
ташований на півдні курганної групи на пла-
то, між опішнянською балкою та краєм плато 
правого корінного берега р. Ворскла (рису-
нок). Насип кургану сильно пошкоджений 
оранкою. орієнтовно діаметр становив 20 м, 
а висота — 0,3—0,4 м. Підйомний матеріал на 
поверхні не зафіксований. Під час досліджен-
ня виявлено поховальну камеру підпрямокут-
ної в плані форми, орієнтовану меридіональ-
но з незначним відхиленням, розмірами 3,65 × 
2,75 м. Глибина — 1,05 м від рівня давнього 
денного горизонту. людські кістки було пере-
міщено грабіжниками. У камері знаходилась 
дерев’яна камерна гробниця, створена за до-
помогою горизонтально покладених колод. 
Спосіб фіксації кутів не визначений, через 
сильні пошкодження. Простір між камерою та 
її стінками було забутовано суглинком з вики-
ду. Південна частина склепу знищена під час 
пограбування. У заповненні виявлено фраг-
менти ліпних посудин, уламки стінок амфор 
та 14 бронзових наконечників стріл. У півден-
но-західному кутку камери знаходився розвал 
ліпної посудини та скупчення кісток тварин.

План групи Б Більського некрополя (за о. Шапор-
дою); виділено кургани, досліджені у 2018 р.
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У межах двох траншей, які було закладено 
на повністю розораному кургані 14, ознак по-
ховання чи кургану не виявлено, що однак 
не виключає наявності залишків поховання 
поруч (рисунок). Невеликі розміри похо-
вальних споруд та їх незначна заглибленість 
у материк ускладнюють пошук навіть за до-
помогою геофізичних досліджень.

У результаті робіт досліджено шість курганів. 
Усі вони були розорані та фактично знищені. 

Насипи майже не простежувалися візуально. 
Показовим виявилось поховання кургану 17, 
де в результаті сільськогосподарських робіт був 
частково знищений навіть кістяк неглибоко-
го поховання. Більшість курганів пограбовані, 
але містили інформативний матеріал пізнього 
періоду існування Більського археологічного 
комплексу (друга половина V—IV ст. до н. е.). 
Знахідка херсонеського гончарного глечика є 
найпівнічнішою з досі відомих.

На східній околиці с. Більськ, на території 
Барвінкової Гори з метою перевірки даних 
геофізичної зйомки закладено два розкопи, 
розмірами 6 × 7 м (розкоп 1) та 7 × 7 м (роз-
коп 2). У стратиграфічних розрізах було за-
фіксовано шари ріллі, глинозему та матери-
кового суглинку. У ріллі та глиноземі в обох 
розкопах було виявлено фрагменти ліпної 
кераміки та амфор, уламки глиняної обмаз-
ки. Знахідки мали замиті краї, що разом із 
характером глинозему, вказує на утворення 
верхніх шарів при змиві культурного шару з 
поселення, яке було зафіксовано північніше.

У східній частині розкопу 1 було виявлено 
пляму від дитячого поховання 3 (збереглась 
лише зубна емаль). У північно-західному 
куті розкопу 1 було досліджено поховання 4. 
орієнтоване на південь із відхиленням 10° 
на захід. яма прямокутної форми мала роз-
міри 1,85 × 0,85 м. Біля правої плечової кіс-
тки знаходилось глиняне пряслице, поряд 
зафіксовано залізний предмет поганої збере-
женості (шило?). На кістках зап’ястя знахо-
дився залізний браслет. У північній частині 
розкопу 1 було частково досліджено об’єкт 4 
без знахідок у заповненні.

У центральній та східній частинах розко-
пу 2 було виявлено три поховання.

Поховання 1. Кістяк випростаний на спині, 
орієнтований на захід із відхиленням 5° на 
північ. Біля кісток правої ноги було виявле-
но бронзовий наконечник стріли.

Поховання 2А. Кістяк випростаний на спині, 
орієнтований на захід із відхиленням 20° на 
південь. Інвентар представлений фрагмен-
тами залізного браслета на кістках правої 
руки, вісьмома блакитними, двома синіми 

(одна фрагментована) та двома жовтими 
намистинами із непрозорого скла. Намисто 
було зафіксовано в області шийних хребців, 
грудної клітини та зап’ястях кістяка.

Під час розчистки поховання 2А безпосе-
редньо під ним було виявлено поховання 2Б. 
Кістяк випростаний на спині, орієнтований 
на захід із відхиленням 20° на південь. Біля 
скроневих частин черепа було виявлено 
бронзові скроневі кільця, одне з яких мало 
нанизану синю намистину.

У північній частині розкопу 2 зафіксовано 
яму (об’єкт 1) з глиноземним заповненням із 
включеннями вугілля та селітри. яма мала 
підпрямокутну форму із заокругленими ку-
тами. Її глибина склала 2,39 м.

Поруч було зафіксовано об’єкт 2 без знахі-
док у заповненні. У південно-західному куті 
розкопу 2, зафіксовано об’єкт 3 глибиною 
1,2 м, у заповненні якого знайдено один 
фрагмент стінки ліпної посудини. У північ-
но-східному куті зафіксовано об’єкт 5 гли-
биною 0,65 м, у заповненні знайдено один 
фрагмент стінки ліпної посудини.

Загалом, у заповненні всіх поховань та 
об’єктів (за винятком об’єкту 1) виявлено 
матеріали, пов’язані із поселенням в ур. Бар-
вінкова Гора. Наявність обмазки вказує саме 
на поселенський, а не поховальний харак-
тер матеріалу. це, на нашу думку, свідчить 
про те, що час створення могильника син-
хронний або пізніший за період існування 
відкритого поселення в ур. Барвінкова Гора. 
об’єкти також пов’язані з функціонуванням 
поселення, яке, ймовірно, було покинуте пе-
ред початком функціонування ґрунтового 
некрополя.

Д. Гречко, Ж. Демчук., О. Крютченко, С. Ржевуська 
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Аналіз наукових і архівних джерел доз-
воляв стверджувати, що на південь від цен-
тральної частини холодівського яру розта-
шовані залишки захисних споруд у вигляді 
рову та валу.

Археологічні розвідки на території про-
ходження Південного валу проводили не-
одноразово, зокрема В. Городцов у 1906 р. та 
о. Супруненко у 2000 р. Під час цих дослід-
жень вони зафіксували залишки Південно-
го валу. о. Супруненко припускав, що Пів-
денний вал міг бути частиною кордону між 
Московською державою та річчю Посполи-
тою, при цьому, дослідник вважав, що оста-
точно питання культурно-хронологічної на-
лежності захисних споруд можуть вирішити 
лише розкопки. Б. Шрамко не вважав цей 
об’єкт частиною захисних споруд городища.

таким чином, станом на сьогодні Півден-
ний вал було локалізовано, проведено зйомку 
його профілів та збір підйомного матеріалу. 
розкопки залишались актуальним завдан-
ням, оскільки тільки вони можуть допомог-
ти у розв’язанні питання про час та причи-
ни створення цієї додаткової фортифікації у 
межах Великого Більського городища.

На обраній ділянці було закладено дві 
траншеї, кожна з яких мала розмір 20 × 2 м. 
Вони були розміщені перпендикулярно до 
візуально простеженої лінії укріплень Пів-
денного валу таким чином, щоб у перетині, 
утвореному розкопом, можна було отримати 
картину нашарувань валу та рову.

траншея 1 (20 × 2 м) закладена на місці, де 
простежувався рів. Під час дослідження було 
виявлено давній рів та встановлено таку 
систему нашарувань. Зверху по всій пло-
щі простежувався орний шар потужністю 
0,3—0,35 м. На півдні на прилеглих до рову 
ділянках, одразу під ріллею, був шар темно-
сірого кольору потужністю до 0,25 м, в якому 
зафіксовано велику кількість знахідок. Він 
інтерпретований нами як культурний шар 
поселення скіфського часу. Безпосередньо 
під ним знаходились псевдолесові породи 
потужністю 0,4—0,5 м. Інша картина спос-
терігалася в квадратах 11—19/А—Б. тут був 
зафіксований замулений рів, що мав глиби-
ну 2,69 м від рівня сучасної денної поверхні. 
Безпосередньо під ріллею, де зафіксовано 
запуск рову, його ширина становила 8 м, але 
вже з глибини 1 м рів приймав форму трапе-

ції шириною 2 м у верхній частині та 1 м в 
нижній. Зі сторони ескарпу, уздовж дна рову, 
проходила канавка глибиною 0,2 та шири-
ною 0,48 м. Заповнення рову мало характер 
лінз. Безпосередньо під ріллею залягав шар 
щільного гумусованого чорнозему потужніс-
тю до 0,95 м. його утворення ми пов’язуємо 
з нівелюванням укріплення під час сільсько-
господарських робіт. Під ним залягав чорно-
земний затьок потужністю 1,15 м. У нижній 
частині рів був заповнений глинистим зать-
оком з фракціями вугілля та дрібних знахі-
док. У квадратах 19—20, під оранкою, про-
стежено шар чорнозему потужністю 0,55 м з 
великою кількістю селітри (насип валу).

Від першої траншею 2 (20 × 2 м) відділя-
ла бровка, шириною 0,2 м. тут, у квадратах 
21—30, під ріллею, простежено шари чор-
нозему потужністю до 0,75 м з великою кіль-
кістю селітри. ці відкладення ми пов’язуємо 
із залишками насипу валу. У решті траншеї 
під ріллею, до самого рівня жовтого суглин-
ку, зафіксовано шар чорнозему.

Виявлений під час досліджень матеріал 
відноситься до трьох культурно-хроноло-
гічних етапів. Виключно у ріллі зафіксо-
вані фрагменти тонкостінного гончарного 
полив’яного посуду хІх—хх ст. У тому ж го-
ризонті знайдені фрагменти стінок гончар-
них посудин черняхівської культури. основ-
ну масу знахідок складали фрагменти ліпних 
посудин скіфського часу. Серед них слід 
виділити бортики ліпних мисок, фрагменти 
вінець ліпних горщиків, прикрашених на-
скрізними проколами та нігтьово-пальцеви-
ми вдавленнями по краю, уламки денець та 
фрагменти амфор. Серед античних амфор 
важливим є уламок денця фасоської амфори 
другої половини V ст. до н. е., зафіксований 
у давньому затьоку, що проходив по стінці 
рову. Значну групу знахідок становлять кіс-
тки тварин.

У результаті робіт було виявлено куль-
турний шар, рів та вал скіфського часу. У за-
повненні рову, включаючи його придонну 
частину, та у насипу валу зустрічались лише 
матеріали скіфського часу (V—IV ст. до н. е.). 
Форма рову є характерною для цього періоду.

отже, результати робіт переконливо свід-
чать про створення Південного валу на те-
риторії Великого Більського городища у 
скіфський час.

Д. Гречко, О. Крютченко 

ДОСЛІДЖЕННЯ «ПІВДЕННОГО» ВАЛУ БІЛЬСКОГО ГОРОДИЩА
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Скіфською експедицією хНУ імені 
В. Н. Каразіна за участю ІКЗ «Більськ» про-
довжено дослідження Східного укріплення. 
У розкопках брали участь студенти історич-
ного факультету університету, учні лебе-
динського педагогічного училища. У півден-
ній частині, неподалік від південного в’їзду, 
було закладено новий розкоп 36, орієнтова-
ний за лінією північ — південь. цю частину 
поселення протягом кількох років досліджу-
вав Б. Шрамко, проте для отримання ціліс-
ної картини розвитку поселення планува-
лось дослідити простір між виробничими 
комплексами, що були відкриті у південній 
та східній частинах Східного укріплення у 
минулі роки. Певні завдання були постав-
лені заповідником у зв’язку із розбудовою 
заповідника.

Для ведення стратиграфічних спостере-
жень залишені контрольні бровки. На за-
гальній площі 128 м2 відкрито наземне жит-
ло, п’ять господарських ям, три вогнища та 
жертовник. Знайдено 2600 артефактів та кіс-
ток тварин.

Культурний шар у цій частині укріплення 
в значній мірі зруйнований оранкою, тому 
на багатьох ділянках розкопу безпосередньо 
під орним шаром починався шар давнього 

похованого ґрунту завтовшки від 0,10 м до 
0,50 м, який поступово переходив у жовтий 
материковий суглинок.

У центральній частині розкопу зафіксова-
но наземне житло, неподалік від якого з пів-
ночі та сходу відкриті надвірні вогнища. У 
південній частині розкопу, під ріллею, знай-
дений глиняний жертовник, поверхня якого 
була побілена.

Наземне житло прямокутної форми роз-
міром 4,30 × 3,50 м та глибиною 0,75—0,85 м 
було розташоване у центральній частині 
розкопу. У центрі приміщення знаходилась 
невелика господарська яма глибиною 0,60 м. 
У її заповненні, як і в інших господарських 
об’єктах, знайдені уламки глиняної обмазки, 
кістки тварин, фрагменти місцевої ліпної ке-
раміки пізньоскіфського часу.

одна з ям (№ 1) відноситься до більш ран-
нього періоду. Її перекривав глиняний жер-
товник. Крім того, матеріал, що походить із 
заповнення, відноситься до кінця VI — по-
чатку V ст. до н. е. На дні ями лежало жер-
твоприношення собаки (?). У заповненні 
знайдено уламки корчаг та кухлеподібного 
черпака. На різних глибинах знайдено улам-
ки стінок античної амфори лесбоського та 
так званого протофасоського виробництва.

С. Задніков 

СХІДНЕ УКРІПЛЕННЯ БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА:  
ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

експедиція Інституту керамології — від-
ділення Інституту Народознавства НАНУ 
провела дослідження на місці поселення 
XVII—XVIII ст. у смт опішня Зіньківсього р-
ну Полтавської обл. На карті Боплана вона 
зазначена як населений пункт без фортеці 
та церкви — «Opoczinskу». Із 1650 р. опішня 
(опішне) — сотенне містечко опішнянської 
сотні — перебувала у складі Полтавського 
(1650—1663), Зіньківського (1663—1687), Га-
дяцького (1687—1781) полків.

Сотенне містечко опішне розміщене на 
відрогах балок правого берега р. Ворскла. На 

сьогодні ґрунтовних археологічних та істо-
ричних досліджень з історичної топографії 
містечка не проводилося. З метою встанов-
лення наявності культурного шару в різних 
частинах опішного закладено три шурфи та 
здійснені археологічні розкопки трьох гос-
подарських ям, частково зруйнованих забо-
ром ґрунту власниками садиби.

Шурфи 1 і 2 були закладені по вул. Гав-
рила та явдохи Пошивайлів (колишня За-
ливчого), навпроти будинку 52, на ділянці 
зайнятій деревними насадженнями, де у 
XVII — на початку хх ст. розміщувалася Ми-

О. Коваленко, Р. Луговий 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОТЕННОГО МІСТЕЧКА ОПІШНОГО 
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ньому, зокрема, фрагмент вінець димленого 
горщика, прикрашеного на вінцях ритова-
ними смугами, а по плічках накатуванням 
коліщатком із прямокутними відтисками.

На кутку Гончарівка, в садибі по вул. Гав-
рила та явдохи Пошивайлів, 31, під час охо-
ронних археологічних досліджень об’єктів 
частково зруйнованих забором ґрунту до-
сліджені чотири ями: хІх — 30-х рр. хх ст. 
(№ 1); хVIII—хІх ст. (№ 2); початку хVIII ст. 
(№ 3); другої половини хVIII ст. (№4). Під 
час робіт зібрана представницька колекція 
керамічних виробів хVIII ст.: фрагменти гор-
щиків, прикрашених мальовкою червоним 
ангобом, багатьох декорованих полив’яних 
мисок та полумисків, макітер, ринок, кухлів, 
глечиків, свічників, коробчастих кахель із 
рослинно-геометричним орнаментом; люль-
ки, грузила до рибальських сіток, креймахи, 
коник — іграшка-свистунець (рис. 1), а та-
кож скляних виробів — фрагменти круглих 
віконниць, посудинок для пиття із «гофро-
ваними стрічками»; металева кришечка до 
люльки; точила тощо.

Рис. 2. Матеріали з розкопок

Рис. 1. Матеріали з розкопок 

хайлівська церква. Шурф 1 показав, що куль-
турні нашарування до хх ст. знищені під час 
господарської діяльності людини, в першу 
чергу, прокладанням асфальтованих доріг, 
і лише у перевідкладеному стані виявлений 
фрагмент стінки посудини слов’янського 
часу. У шурфі 2 фактично весь культурний 
шар знищений спорудою хх ст., лише біля 
його південної стінки збереглася ділянка 
непорушного культурного шару із знахідка-
ми хVIII ст.: фрагментами вінець горщиків, 
прикрашених лініями та ляпками червоно-
го ангобу; креймах, овальної форми, вито-
чений із стінної пластини кахлі; фрагмент 
копитця покришки тощо. Про можливе роз-
ташування тут нашарувань ранішої доби 
свідчить, виявлений у перевідкладеному 
стані фрагмент вінець профільованого гор-
щика скіфського часу, прикрашеного наліп-
ним валиком, розчленованим пальцевими 
вдавленнями, та проколами над ним.

Шурф 3 на території Колегіуму мистецтв 
розташований на виступі, з усіх сторін обме-
женому струмком — притокою р. Ворскла, 
яром, по якому проходить дорога на с. Глин-
ське. У ньому зафіксований культурний шар 
хVIII—хІх ст. потужністю 0,3 м. та культур-
ний шар хVII ст. потужністю 0,2 м. В остан-
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експедиція Інституту керамології — від-
ділення Інституту народознавства НАНУ 
спільно з Національним музеєм-заповід-
ником українського гончарства продов-
жені планомірні дослідження на території 
пам’ятки національного значення — Глин-
ський археологічний комплекс, що розташо-
вана в с. Глинське Зіньківського р-ну Пол-
тавської обл.

розкопки зосереджувалися на ділянці 
поселення в урочищі леваднюкова Гора. 
розкоп площею 24 м2 продовжував ділянку 
досліджень 2016 р. у північному напрямку. 
В північно-східній частині розкопу була до-
сліджена частина житлової споруди із залиш-
ками опалювального пристрою. В процесі 
розкопок печі, в її верхній частині, виявлено 
дитячий скелет. У районі грудної клітини 
виявлено: залишки намиста, яке складало-
ся із напівсферичних брязкалець (рис. 1: 1) 

з орнаментом і без, та кольорового бісеру 
(рис. 1: 4), литий ґудзик (рис. 1: 3) та застіб-
ку із витого дроту (рис. 1: 2). Поруч знайде-
но два «хрестопрорізні» бубонці (рис. 1: 5, 
6). Всі прикраси, окрім бісеру, виготовлені з 
мідного сплаву. Прикраси, а також виявле-
на кераміка роменської культури, вказують 
на належність цього комплексу до пізньоро-
менських старожитностей кінця х — першої 
половини хІ ст. У південній частині залиш-
ки житлової споруди перерізала яма похо-
вання, що за формою та заповненням була 
аналогічною до поховань, виявлених поруч 
у 2016 р. Поховання не досліджувалося, за-
консервоване до наступного року.

У південно-західній частині розкопу було 
виявлено два об’єкти, що заходили у бровку. 
Про їх призначення зараз вести мову складно. 
Можливо, це господарські споруди. об’єкт 1, 
швидше за все, належить до києво-руського 

Ю. Пуголовок 

РОБОТИ НА ГЛИНСЬКОМУ АРХЕОЛОГІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ

Рис. 1. Глинське, ур. леваднюкова Гора: 1 — брязкальця; 2 — застібка; 3 — ґудзик; 4 — бісер; 5—6 — бубонці; 
7 — уламок казана; 8 — пластина з орнаментом; 9 — крем’ях; 10 — астрагал; 11 — монета; 12 — фрагмент брас-
лету; 13 — кремінь (1—3, 5, 6, 12 — мідний сплав; 4 — скло; 7, 8 — залізо; 9 — глина; 10 — кістка; 13 — кремінь) 
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часу, на що вказує характерна кераміка із ва-
ликоподібним потовщенням по краю вінця. 
Натомість, об’єкт 2 тяжіє до післямонголь-
ської доби. це припущення підкріплюється 
знахідкою розвалу червоноглиняного гле-
ка, прикрашеного вертикальним лощінням 
(рис. 2: 1—4), що знаходить аналогії у виро-
бах з Азаку. також в межах розкопу було ви-
явлено сім поховань кінця XVIII—XIX ст., які 
не досліджувалися.

Культурний шар цієї ділянки поселення 
був добре насичений знахідками, більшість 
з яких складала кераміка. це ліплений посуд 
літописних сіверян, гончарна кераміка доби 
русі та післямонгольського часу. остання 
група кераміка привертає особливу увагу, 
оскільки серед неї маємо багато фрагментів 
імпортного столового посуду. З їх числа — 

червоноглиняна з лощінням, білоглиняна із 
зеленою поливою, кілька фрагментів «сгра-
фіто», а також уламки цегли із кольоровою 
поливою (рис. 2: 5—14). До індивідуальних 
знахідок належить уламок верхньої части-
ни казана (рис. 1: 7), пластина з орнаментом 
(рис. 1: 8), крем’ях (рис. 1: 9), астрагал (рис. 1: 
10), фрагмент браслету з мідного сплаву 
(рис. 1: 12), кремінь (рис. 1: 3), а також мо-
нета (рис. 1: 11). Монета виготовлена з біло-
го металу, належить до дирхемів часів хана 
тохтамиша (1380/1381 або 1384/1385). Місце 
карбування Сарай Ал-Джедід.

Проведені археологічні дослідження 
вкотре підтверджують перспективність пла-
номірного вивчення поселення в урочищі 
леваднюкова Гора. розкоп законсервований 
до наступного польового сезону.

Рис. 2. Глинське, ур. леваднюкова Гора, кераміка

експедиція Інституту керамології — від-
ділення Інституту народознавства НАНУ 
спільно з Національним музеєм-заповідни-
ком українського гончарства в опішному 
були продовжені дослідження ранньосеред-
ньовічного слов’янського городища. Горо-
дище на правому березі р. Ворскла, у північ-
но-східній частині смт опішня Зіньківського 
р-ну Полтавської обл.

На майданчику городища, ближче до 
його західної частини, було влаштовано два 
розкопи. розкоп І прямокутних пропорцій, 
площею 30 м2, був влаштований між другим 
та першим розкопом 1975 року о. В. Сухо-
бокова. Культурний шар, у порівнянні із 
минулим роком, виявився більш насиченим 
знахідками, що можна пов’язати із розта-
шуванням поруч кількох житлово-госпо-

Ю. Пуголовок 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПІШНЯНСЬКОГО ГОРОДИЩА 
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дарських комплексів. однак, після зняття 
дерну та розбору культурного шару ніяких 
споруд не виявлено. Знахідки представлені 
переважно фрагментами ліпленої кераміки 
місцевого виробництва та кількома уламка-
ми довізного столового посуду (рисунок: 1). 
У невеликій кількості зібрані кістки тварин. 
До індивідуальних знахідок належать улам-
ки мініатюрних посудинок.

розкоп ІІ був розташований над однією із 
круглих западини, що у звіті о. Сухобокова 
позначена як рештки житлової споруди. Пло-

ща розкопу 28 м2. У процесі досліджень було 
встановлено, що це залишки округлої споруди 
розмірами 3,90 × 3,30 м та глибиною 0,40 м від 
рівня виявлення. У південно-західній частині 
споруди був «вхід» довжиною 0,70 м та шири-
ною 0,96—1,04 м, що незначно понижувався 
у бік котловану. Дно котловану звужувалося 
і нижня частина мала розміри 3,30 × 2,80 м. В 
нижній частині об’єкту та по його периметру 
жодних конструктивних особливостей не ви-
явлено. У заповненні були уламки кераміки, 
в тому числі і фрагменти імпортного столо-
вого посуду (рисунок: 2). З нижньої частини 
заповнення походять дрібні фрагменти заліз-
ного шлаку та масивний уламок із відбитком 
дна глиняної посудини (рисунок: 3).

Поруч із описаним об’єктом, на відстані 
0,90 м від нього, в південній частині розко-
пу досліджено господарську яму. Її розмі-
ри 1,20 × 1,20 м, глибина 0,74 м. Форма ями 
кругла, стінки звужується до плаского дна. У 
заповненні ями виявлено уламки кераміки.

Знахідки, що походять з культурного шару 
представлені фрагментами ліпленої керамі-
ки, в тому числі уламками мініатюрних по-
судинок. До індивідуальних знахідок нале-
жать уламки залізних кілець, кований цвях, 
окуття виготовлене з мідного сплаву та аму-
лет — мініатюрна сокира (рисунок: 4—8).

окрім розкопок, було здійснено зачистку 
розрізу оборонного валу з метою проведен-
ня палеоґрунтознавчих досліджень. Учасни-
ки археологічних досліджень були долучені 
до заходів Другого міжнародного літнього 
практикуму з археологічної керамології.

опішня, городище: 1 — фрагмент ліпленої сковоро-
ди; 2 — фрагмент столової посудини; 3 — шлак; 4, 
5 — уламки кілець; 6 — цвях; 7 — пластина окуття; 
8 — мініатюрна сокира-амулет (1, 2 — глина; 3—6 — 
залізо; 7, 8 — мідний сплав)

експедиція «Історико-культурного за-
повідника «Більськ» провела ряд розвіду-
вальних робіт на теренах Більського архео-
логічного комплексу в межах Котелевського 
р-ну Полтавської обл.

Поселення Барвінкова Гора І розташовуєть-
ся біля сучасного в’їзду до Великого укріп-
лення Більського городища на краю плато 
правого корінного берега річки Ворскла в 
урочищі Барвінкова Гора (рис. 1: 1). Через 
центральну частину пам’ятки проходить ас-
фальтова дорога Котельва — Більськ. Із захо-

ду та півночі поселення впритул підступає 
до оборонних споруд Великого та Східного 
укріплень Більського городища, з півдня та 
сходу обмежене схилами ярів басейну Вор-
скли. розміри поселення становлять 350 × 
240 м, площа — близько 7,6 га.

Для визначення глибини культурних за-
лягань на окраїнних ділянках селища Бар-
вінкова Гора І було закладено шурф 1 (рис. 2: 
1) розмірами 2 × 2 м. його стратиграфія: 
глибина 0—0,25 м (дерновий шар) — виявле-
но п’ять фрагментів вінець ліпного посуду, 

О. Шапорда 
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три уламки денець, 31 стінку, шматок заліз-
ної руди та фрагмент ручки від глиняного 
ліпного кухля; глибина 0,26—0,45 м (шар 
чорнозему з включенням передматериково-
го суглинку) — знайдено 10 вінець ліпного 
посуду, два денця та 26 стінок. На глибині 
0,46 м фіксується материк. Археологічних 
об’єктів не виявлено. Артефакти знайдені в 
шурфі датуються середньоскіфським часом.

Перед запланованим проведенням геофі-
зичної зйомки південно-західної ділянки 
пам’ятки постала необхідність здійснення 
повного очищення даної території від мета-
левих фрагментів. За допомогою металоде-
текторів X-TERRA 505 та Minelab E-Trac учас-
никами експедиції обстежено дану ділянку. 
У результаті проведеної роботи зафіксовано 
чималу кількість металевих залишків, в тому 
числі — артефактів скіфського часу, які кон-
центруються в центральній та південній час-
тинах ділянки.

розміщення дерев’яної альтанки та скуль-
птур в центрі південно-західної ділянки пот-
ребувало спорудження фундаменту. Задля 
цього проведено земляні роботи у відведе-
них місцях, де згідно з результатами геофі-
зичної зйомки, археологічних об’єктів не 
було зафіксовано.

Для спорудження альтанки закладено 
прямокутний шурф 2 шириною 0,2 м та за-
гальною довжиною 16 м (довжина кожної 
сторони — 4 м) (рис. 2: 2). В результаті цьо-
го встановлено: глибина 0—0,2 м (дерновий 
шар) — виявлено дрібний уламок ліпної по-
судини; глибина 0,21—0,4 м (шар чорнозе-
му) — знахідки представлені двома дрібни-
ми фрагментами ліпного посуду та кількома 
шматками глиняної печини; глибина 0,41—
0,6 м (передматериковий суглинок) — знахід-
ки відсутні. На глибині 0,6 м зафіксовано гли-
нистий материк. У результаті шурфування 
археологічних об’єктів виявлено не було.

Для спорудження дерев’яних скульптур 
закладено шість шурфів розмірами 1 × 1 м.

Шурф 3 (рис. 2: 3). Стратиграфія його на-
ступна: глибина 0—0,2 м (задернований 
шар) — знахідки відсутні; глибина 0,21—0,4 м 
(шар чорнозему) — виявлено 1 фрагмент 
стінки ліпного горщика; глибина 0,41—0,6 м 
(передматериковий суглинок) — знахідки 
відсутні. Материк фіксується на глибині 
0,6 м. Археологічних об’єктів не виявлено.

Шурф 4 (рис. 2: 4). Стратиграфія його на-
ступна: глибина 0—0,2 м (задернований 
шар) — знайдено 2 фрагменти ліпного посу-
ду; глибина 0,21—0,4 м (шар чорнозему) — 
виявлено 1 уламок стінки червоноглиняної 
кружальної амфори; глибина 0,41—0,5 м 
(передматериковий суглинок) — знахідки 
відсутні. Материк фіксується на рівні 0,5 м. 
Археологічних об’єктів не виявлено.

Шурф 5 (рис. 2: 5). Стратиграфія його на-
ступна: глибина 0—0,2 м (задернований 
шар) — знахідки відсутні; глибина 0,21—0,4 м 
(шар чорнозему) — виявлено 2 фрагменти 
стінок ліпних горщиків; глибина 0,41—0,52 м 
(передматериковий суглинок) — знайдено 
1 фрагмент стінки ліпної посудини. Мате-
рик фіксується на глибині 0,52 м. Археоло-
гічних об’єктів не виявлено.

Шурф 6 (рис. 2: 6). Стратиграфія його на-
ступна: глибина 0—0,2 м (задернований 
шар) — виявлено дрібні шматки глиняної 
печини; глибина 0,21—0,4 м (шар чорнозе-
му) — виявлено 1 фрагмент стінки черво-
ноглиняної кружальної амфори; глибина 
0,41—0,55 м (передматериковий суглинок) — 
знахідки відсутні. Материк фіксується на 
глибині 0,55 м. Археологічних об’єктів не 
виявлено.

Шурф 7 (рис. 2: 7). Стратиграфія наступ-
на: глибина 0—0,2 м (задернований шар) — 
знахідки відсутні; глибина 0,21—0,4 м (шар 
чорнозему) — виявлено 3 фрагменти стінок 
ліпного посуду; глибина 0,41—0,63 м (пере-
дматериковий суглинок) — знайдено кіль-
ка шматків глиняної печини. Материк фік-
сується на глибині 0,63 м. Археологічних 
об’єктів не виявлено.

Рис. 1. План розташування досліджених об’єктів: 1—
3 — обстежені ділянки (3 — поселення)
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Шурф 8 (рис. 2: 8). Стратиграфія наступна: 
глибина 0—0,2 м (задернований шар) — знахід-
ки представлені двома фрагментами ліпного 
посуду; глибина 0,21—0,4 м (шар чорнозему) — 
виявлено 1 фрагмент стінки ліпного горщика; 
глибина 0,41—0,55 м (передматериковий сугли-
нок) — знахідки відсутні. Материк на глибині 
0,55 м. Археологічних об’єктів не виявлено.

Усі матеріали, виявлені в шурфах, відно-
сяться до скіфського часу. Археологічних 
об’єктів не виявлено.

Розвідки в межах Великого укріплення. З 
метою з’ясування точного місця розташу-
вання археологічних об’єктів співробітника-
ми експедиції заповідника було проведено 
розвідки на двох ділянках в межах Великого 

Рис. 2. План поселення Барвінкова Гора І з позначенням місць шурфування
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укріплення Більського городища загальною 
площею 98 га (рис. 1: 2—3). Зазначені тери-
торії привернули до себе увагу даними про 
наявність тут об’єктів археологічної спад-
щини, а саме — кількох місцезнаходжень та 
могильника скіфського часу (рішення Пол-
тавської обласної ради «Про створення охо-
ронюваної археологічної території «Більське 
городище» від 15.02 2001). однак, під час роз-
відок жодних залишків матеріальної культу-
ри скіфського часу виявлено не було.

також протягом 2018 р. в рамках проведен-
ня ІКЗ «Більськ» акції «1000 реліквій — одна 

історія» місцевими мешканцями передано 
кілька артефактів, які були виявлені ними в 
межах Більського археологічного комплексу, 
а саме: глиняне лисковане біконічне прясли-
це черняхівської культури, фрагмент руч-
ки античної глиняної кружальної амфори 
скіфського часу, бронзову литу шпильку з 
ромбоподібною голівкою VI—ІV ст. до н. е., 
зрізано-конічну пряжку-пронизку з заокруг-
леним верхом для перехресних ременів VII— 
початку VI ст. до н. е., бронзову литу бляшку 
з округлим плоским щитком і петлею на зво-
роті, яка датується скіфським часом.

Скіфська експедиція харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна 
продовжила роботи на розкопі 3, закладе-
ному між зольниками 13 і 5 у 2017 р. розкоп 
2018 р. примикав до розкопу минулого року 
з південного та східного боків, частково за-
хоплюючи західну полу зольника 5.

розкрито площу 83 м2, на якій зафіксовано 
воронку від авіаційної бомби Другої світової 
війни, відкрито господарські ями та залишки 
двох наземних споруд. У культурному шарі 
розкопу знайдені різноманітні предмети ма-
теріальної культури другої половини VI — 
першої половини V ст. до н. е. Найбільш 
цікавими виявились два об’єкти житлового 
та культового призначення, розташовані на 
незначній відстані один від одного.

Перший об’єкт являв собою велике скуп-
чення обпаленої глиняної обмазки із відбит-
ками прутиків від каркасу стін. Куски гли-
няної обмазки були зафіксовані на площі 
близько 35—40 м2. У плані масив глиняної 
обмазки товщиною 0,10—0,20 м мав непра-
вильну форму. У ньому знайдені фрагменти 
ліпного посуду, уламки глиняних конусів, 
кістки тварин.

Під завалом обмазки вдалось зафіксувати 
залишки основи від глинобитних стін, які 
вказували, що приміщення (житло?) мало 
невеликі розміри, орієнтовно 20 м2. На рівні 
підлоги зафіксовані залишки вогнища.

На відстані 0,5 м на схід від першого об’єкту 
був розташований другий об’єкт — культове 
приміщення розміром 3 × 2 м, орієнтоване 

за лінією північ—південь. Культова спору-
да мала кам’яну основу доповнену крупни-
ми шматками кераміки. цей шар був пере-
критий товстим пластом глиняної долівки 
з гладенькою поверхнею. У східній частині 
приміщення викопана яма овальної у плані 
форми. У розрізі вона мала грушоподібну 
форму, глибину — 0,70 м. У заповнення ями, 
по її краях, просіла частина долівки із камін-
ням. яма використовувалась під час існуван-
ня приміщення.

На північ від цього культового комплексу 
знаходилась господарська яма, заповнена 
великими шматками глиняної обмазки із 
відбитками прутів від стін першого жилого 
об’єкту. У верхній частині заповнення знай-
дений великий уламок бронзового казана зі 
слідами ремонту.

У північній частині розкопу відкрито гос-
подарську яму круглої у плані форми діа-
метром 1,50 × 1,60 м. У перетині мала гру-
шоподібну форму. Глибина ями — 2,50 м від 
рівня сучасної поверхні. По всьому перимет-
ру ями був зроблений підбій глибиною 0,5—
0,75 м та висотою 1,20 м. У зольному запов-
ненні знайдені фрагменти ліпного посуду, 
кістки тварин, вироби з каменю та глини.

Усі відкриті археологічні об’єкти знахо-
дились на рівні похованого ґрунту та від-
носились до одного часу, що простежено за 
стратиграфічними спостереженнями під час 
досліджень.

Стратиграфія розкопу показала, що 
культурний шар розораний на глибину 

І. Шрамко 
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0,20—0,40 м. Нижче, на значній площі роз-
копу знаходився щільний масив глиняної 
обпаленої обмазки, а у східній частині роз-
копу — залишки культового двошарового 
приміщення. Навкруги об’єктів — культур-
ні нашарування потужністю 0,50—0,80 м. 
Ґрунтовий чорнозем зафіксований на гли-
бині 0,70—1,0 м. По всій площі розкопу він 
змінявся материковим суглинком.

У культурному шарі знайдені уламки ліп-
ного посуду, вироби з глини (прясельця, ко-
нуси), металу (бронзові наконечники стріл і 
уламок казана, залізні шила і браслети).

За типами різних категорій предметів 
матеріальної культури та предметами ан-
тичного імпорту розкрита ділянка розкопу 
попередньо може бути датована другою по-
ловиною VI ст. до н. е.

Згідно з планом роботи Історико-культур-
ного заповідника «Більськ» проведені нау-
кові дослідження в окрузі археологічного 
комплексу «Більське городище». основним 
завданням була перевірка даних геофізики, 
отриманих фахівцями Київського націо-
нального університету імені т. Г. Шевченка. 
роботи велись вченими харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна 
та співробітниками Історико-культурного 
заповідника «Більськ».

Поселення Барвінкова Гора відоме з середи-
ни 1980-х рр. (за інформацією Ю. Бойка). У 
1994 р. оглядала експедиція о. Супруненка, 
що провела роботи по дослідженню кур-
ганоподібного насипу. У 2016 р. на посе-
ленні співробітники ІКЗ «Більськ» заклали 
два шурфи. У 2017 р. експедиція хНУ імені 
В. Н. Каразіна у північній частині пам’ятки 
заклала розкоп 1. У 2018 р. на південно-захід-
ній частині поселення проведенні геофізич-
ні дослідження.

Під час попереднього здійснення геофі-
зичних досліджень на поверхні поселення 
були знайдені бронзові наконечники стріл та 
прикраси кінської вуздечки скіфського часу. 
У західній частині поселення, де знаходився 
курганоподібний насип, було зафіксовано 

аномалії, що попередньо характеризувались 
як залишки кургану. З метою перевірки от-
риманих даних, на місці зафіксованих ано-
малій було закладено розкоп 2.

розкрито площу 264 м2, на якій відкрито 11 
господарських ям та поховання скіфського 
часу, залишки житла давньоруського періо-
ду. З’ясовано, що практично весь кургано-
подібний насип складає жовта материкова 
глина, однак її походження не встановлено.

Могильник Скоробір. Навесні 2018 р. на 
південь від розкопаних курганів 2017 р., на 
полі 7, з метою виявлення поховань в кур-
ганах, які повністю розорані та не мають 
наземних ознак, було проведено геофізичні 
дослідження. так перевірено чотири ано-
малії, які інтерпретовано як ймовірні залиш-
ки курганних ровиків. За допомогою техніки 
в цих місцях було знято шар ріллі. Під ним 
залягав світлий чорнозем товщиною 0,20—
0,30 м, який поступово переходив у світлий 
суглинок (завтовшки 0,40 м), та потім — у 
жовту материкову глину. Ніяких порушень 
ґрунту в цих місцях не зафіксовано.

також північніше, за межами геофізичних 
досліджень, було перевірено один невеликий 
(до 0,30 м) курганоподібний насип, який, як 
з’ясувалось, є природним підвищенням.

І. Шрамко, С. Задніков 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРУГИ БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА 
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одним із напрямів роботи Скіфської ек-
спедиції харківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна у 2018 р. було 
дослідження поселення скіфського часу на 
території Батьківської сільської ради Зінь-
ківського р-ну Полтавської обл. Пам’ятка 
розташована за межами валів Великого ук-
ріплення Більського городища, на краю бе-
регового плато правого берега р. Суха Грунь, 
в урочищі лазьківські Ставки. Поселення 
було відкрите розвідками Б. Шрамка та 
В. Андрієнка у 1964 р. Додаткову інформа-
цію отримали співробітники ІКЗ «Більськ» у 
2016 р. У 2017 р. на поселенні було закладено 
невеличкий розкоп, уточнена культурно-
хронологічна приналежність пам’ятки.

розкоп було закладено на одному із золь-
ників у центральній частині поселення. 
Відкрито наземне житло, господарську яму, 
скупчення уламків ліпного посуду, предме-
ти матеріальної культури ранньоскіфського 
часу та кістки тварин.

Під час польових робіт розкрито площу 
250 м2. отримана нова важлива інформа-
ція про пам’ятку, простежена стратиграфія 
культурних нашарувань, встановлені межі 
зольного насипу. Потужність культурного 
шару 0,6—0,65 м. На глибину до 0,3 м куль-
турний шар розорений, знахідки представ-
лені дрібними уламками посуду, кістками 
тварин.

ліпний посуд місцевого виробництва має 
доволі архаїчні риси. Керамічний комплекс 
знаходить паралелі у хронологічних гори-
зонтах Більськ — А2 (Bilsk A2) та Більськ — 
Б1 (Bilsk B1), виділених за матеріалами За-
хідного укріплення. основні типи виробів з 
кістки / рогу та металів також у більшості є 
типовими для другої — третьої чверті VII ст. 
до н. е. Найбільш ранні предмети зустрінуті 
у похованому ґрунті та нижній частині золь-
ного насипу. За його межами фіксувались 
відкладення більш пізнього часу. окремі 
знахідки за зольником можна віднести на-
віть до середини VI ст. до н. е., проте основ-
ний матеріал зольника не виходить за рамки 
VII ст. до н. е. Звузити час формування куль-

турних відкладень зольного насипу дозво-
лила знахідка столового античного посуду 
другої половини VII ст. до н. е.

особливістю поселення в урочищі лазь-
ківські Ставки слід вважати вільну забудову, 
неглибокі, навіть не заглиблені у материко-
вий ґрунт житлові та господарські об’єкти, 
розташовані на значній відстані один від 
одного, незначна кількість господарських 
ям, а також відсутність культових жертвоп-
риношень тварин, у значній кількості зус-
трінутих на зольниках Західного Більська. 
такі риси організації життя на поселенні 
могли бути зумовлені певними традиціями 
та господарським укладом племен, що про-
сунулись у другій половині VIII ст. до н. е. у 
басейн середньої Ворскли та притоків Псла 
з Правобережжя Дніпра. це був ранній пе-
ріод у розвитку Більського городища, коли 
вздовж пологих берегових схилів Сухої 
Груні виникали відкриті, не укріплені посе-
лення із зольниками, найдавніші культурні 
відкладення яких можуть поки що бути від-
несені до останньої третини — кінця VIII ст. 
до н. е.

Визначення палеозоологічного матеріалу 
довело, що місцеве населення займалось ско-
тарством, а також полювало на диких тварин. 
Кістки тварин та роги використовувались як 
сировина для виготовлення різних видів зна-
рядь праці, деталей кінського спорядження, 
зброї та деяких предметів культу. Практич-
но усі категорії знайдених у розкопі виробів 
виготовлялись на місці. Вони є типовими для 
ранньоскіфського часу і підкреслюють одна-
ковість загальних рис матеріальної культури 
поселень ранньоскіфського часу на тери-
торії регіону.

розкопки довели, що пам’ятка є перспек-
тивною для подальшого вивчення. Знайдена 
виразна колекція ліпного глиняного посуду 
ранньоскіфського часу, цікаві бронзові та 
залізні вироби, предмети, виготовлені з кіс-
тки/рогу, глини та каменю. Для датування 
культурних відкладень важлива знахідка 
античної столової посудини, що є головним 
хроноіндикатором для цього поселення.

І. Шрамко, С. Задніков 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЕЛЕННЯ РАННЬОСКІФСЬКОГО ЧАСУ 
ЛАЗЬКІВСЬКІ СТАВКИ 1 
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У ході археологічних обстежень рівненсь-
кої обл. протягом 2018 р. було проведено об-
стеження шести укріплень, котрі відносяться 
до різних періодів. розглянемо їх у хроноло-
гічному порядку.

смт Гоща — городище, котре згідно з облі-
ковою документацією датовано хІ—хІІІ ст., 
проте під час шурфування було зроблено 
перетин валу, де зафіксовано, що його було 
насипано раніше, вірогідно, у ранньому за-
лізному віці, про що свідчать знахідки за-
лишків матеріальної культури.

с. Грушвиця рівненського р-ну — городи-
ще-сховок Іх—х ст., зроблено зачистку стінок 
кар’єру, котрий знищив значну частину укріп-
леного майданчика. В результаті досліджень 
зафіксовано стовпові ямки по зовнішньому 
схилу валу, що може свідчити про наявність 
частоколу у період функціонування фортеці.

с. Добрятин Млинівського р-ну — за-
мчисько, у процесі розвідки зафіксовано 
п’ятикутні бастіони по кутах укріпленого 
майданчика. Із напільної сторони просте-
жується рів, котрий відділяє його від решти 
підвищення, другий майданчик теж має вал. 
така система оборони є типовою для давнь-
оруського періоду, але наявність бастіонів 
відносить укріплення до італійської системи 
оборони, типової для XVI ст., крім того, ви-
явлений матеріал датується XV—XVI ст.

с. Малі Дорогостаї Млинівського р-ну — за-
мчисько у центральній частині села, має пра-
вильну квадратну у плані форму, по кутах і 
середині куртин простежуються п’ятикутні 
бастіони, крім напільної сторони. така сис-
тема оборони є типовою для новоіталійської 
системи оборони і датована XVIІ ст.

смт Млинів — у центральній частині міс-
течка в урочищі огрудок на рельєфі фіксу-
ються залишки чотирикутного у плані укріп-
лення, по кутках котрого можна простежити 
ронделі. така система оборони характеризує 
перші етапи формування укріплень, для 
оборони і штурму яких, використовували 
артилерію і є типовою для XV—XVI ст.

О. Войтюк, А. Марчук 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЕЛЕНЬ ТА ЗАЛИШКІВ УКРІПЛЕНЬ 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Пересопниця рівненського р-ну, горщик з кришкою 
із замощення череня у об’єкті 4
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смт Клевань рівненського р-ну — на пра-
вому березі р. Стубла знаходяться залишки 
замку. Під час розвідки було обстежено схи-
ли пагорба, на якому розташовані залишки 
укріплень. як результат, зафіксовано знач-
ну кількість керамічного матеріалу XVІI—
XVІII ст., що вкотре підтверджує датування 
укріплення.

с. Перенятин радивилівського р-ну — у 
центральній частині села в ур. Містечок. Май-
данчик прямокутний у плані, піднімається 
над заплавою річки на 4—5 м, по перимет-
ру оточений валом висотою до 3 м. По кутах 
були бастіони. Майданчик оточений ровом, 
який зберігся із південної напільної сторони, 
зі сторони річки Слонівки рову не було.

Дослідження проведені в 2018 р. дозволя-
ють стверджувати, що вал було насипано у 
період раннього модерного часу. Проте варто 
зауважити, що на цьому місці знаходилось по-
селення носіїв вельбарської культури, котре 
у період раннього середньовіччя заселило 
населення давньоруської держави. А укріп-
лення на цій ділянці почали споруджувати у 
XVII ст., оскільки у підошві валу в поховано-
му культурному шарі зафіксовано фрагмен-
ти кераміки типової для XVI—XVII ст.

також було проведено розвідки із шурфу-
ванням на території десяти поселень:

смт Гоща — поселення знаходиться на ді-
лянці між колишнім комбінатом та березо-
вим гаєм, основна частина поселення зруйно-
вана будівництвом комбінату, у розораному 
ґрунті значна кількість обробленого каме-
ню та ліпної кераміки із відбитками шнура. 
Згідно з документацією поселення належало 
носіям культури Гоща-Вербковіце.

смт Клевань рівненського р-ну — в ре-
зультаті комплексної розвідки по берегах 
р. Стубла виокремлено ряд пунктів, дато-
ваних добою бронзи (ІV—ІІІ тис. до н. е.) — 
ур. Безодня та литовсько-польскою добою 
(XV—XVII ст.) біля колишнього єврейського 
кладовища.

смт Млинів — у результаті комплексної 
розвідки по берегах рр. Іква і Мантинка ви-
ділено ряд пунктів із матеріалом х—хІІ і 
хІV—хVІІ ст., що вкотре підтверджує густу 
заселеність цих ділянок у давнину.

с. Пересопниця рівненського р-ну — у 
рамках проведення археологічної практи-
ки для студентів історичних спеціальностей 
рівненського державного гуманітарного уні-
верситету було закладено кілька шурфів на 
території ур. Пастівник (музейний комплекс 
КЗ «Культурно-археологічний центр “Пе-
ресопниця”» рор). У результаті зафіксова-
но ряд заглиблених об’єктів, датованих х та 
хІІ ст. особливої уваги заслуговує вимостка 
одного з череней. це фрагменти горщика 
значних розмірів і кришки, котрою він на-
кривався (обидві посудини реставровані). 
Досить цікавою є кришка із технологічним 
отвором у верхній частині купола, що, попе-
редньо, дозволяє віднести цю посудину до 
грального промислу (рисунок).

с. острів радивилівського р-ну — в ре-
зультаті комплексної розвідки по берегах 
р. Пляшівка (ур. За Фосою та ур. Волиця) 
зафіксовано значну кількість кераміки та 
фрагментів крем’яних знарядь праці IV—
ІІІ тис. до н. е.

м. рівне — в ході вишукувальних робіт на 
західній околиці м. рівне, на захід від району 
«Боярка», встановлено, що на пам’ятці пред-
ставлені матеріали різних хронологічних 
періодів, отже, пам’ятка є багатошаровою. 
Найбільш масово трапляються фрагменти 
гончарного посуду, характерного для доби 
Київської русі (хІ—хІІІ ст.). Проте тут при-
сутні й матеріали типові для райковецької 
культури (VII—Іх ст.) та раннього модерно-
го часу (хV—хVІІ ст.).

с. Сморжів рівненського р-ну — проведе-
но розвідку на мису правого берега р. Стуб-
ла (навпроти Клеванського замку), на схилах 
якого виявлено фрагменти керамічного по-
суду бронзового віку та доби Київської русі.

Ділянка за адресою: проспект Незалеж-
ності, 3, на якій проведено археологічні ро-
боти, знаходиться в центральній історичній 
частині м. острог, на розі проспекту Неза-
лежності та вул. татарської.

У 2018 р. в рамках проведення археоло-
гічної практики для студентів історичних 
спеціальностей Національного університету 
«острозька академія» було продовжено до-
слідження на даній ділянці.

О. Войтюк, А Марчук 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ОСТРОГА 
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розкоп 2 розташований за 36 м на північний 
захід від лінії моноліту загальною площею 
72 м2. Визначили рівень нульового репера — 
це верхня частина цокольного поверху ліфто-
вої вежі нового корпусу, що є абсолютним ну-
лем і фіксується на 209 м над рівнем Балтики. 
як результат, сучасна денна поверхня розкопу 
знаходиться на 1,4 м нижче абсолютного нуля. 
Глибина розкопу — 6,2 м від репера (рис. 1).

Показовою для даного місця є стратиг-
рафічна ситуація, котра характеризує спе-
цифічні риси утворення сучасного ланд-
шафту ділянки.

У ході робіт було досліджено чотири різ-
ночасових об’єкти, найпізніший з яких це 
підвал хІх ст., а найраніший це господарська 
споруда, заглиблена у материк і обшита де-
ревом, датована хVІ— початком хVІІ ст. 
Специфічною особливістю цієї споруди, 
крім індивідуальних знахідок (рис. 2), є знач-
на кількість (20) цілих керамічних посудин, 
розвалів скляних виробів нетипових для ре-
гіону (рис. 3). особливої уваги заслуговують 
знахідки скляних кухлів із двома ручками 
на діаметрально протилежних боках посу-
дини (рис. 4). Природна консервація шаром 

Рис. 1. острог 2018 р., пр. Незалежності 3, розкоп 2, план частини розкопу із давніми об’єктами 
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торфу дозволила зберегти значну кількість 
фрагментів шкіряного взуття (рис. 5).

З огляду на присутні матеріали спору-
ду варто атрибутувати коморою заможного 
міщанина часів найбільшого розквіту остро-
га у період Костянтина острозького. Спору-
да, до якої вона належала, розкрита неповніс-
тю, проте у дослідженій частині збереглись 
залишки дощатого помосту та обшивки стін 
брусом. Але основна частина житла залиши-
лась нерозкритою, про її житлове призна-

Рис. 2. острог 2018 р., пр. Незалежності 3, розкоп 2, 
кістяна коповушка із об’єкту 3 

Рис. 3. острог 2018 р., пр. Незалежності 3, розкоп 2, 
скляний бокал без ручки із об’єкту 3 

Рис. 4. острог 2018 р., 
пр. Незалежності 3, роз-
коп 2, скляний бокал з дво-
ма ручками із об’єкту 3
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чення свідчать знахідки пічних коробчас-
тих кахель з бортиком на лицевій стороні та 

рельєфним рослинним орнаментом. На жаль 
нумізматичний матеріал відсутній.

Рис. 5. острог 2018 р., пр. Незалежності 3, розкоп 2, частини цілого чобота із об’єкту 3 

Багатошарове поселення в урочищі острів 
Дубовець знаходиться на околиці м. Дубно 
рівненської обл., на піщаному підвищенні 
в заплаві р. Іква. Площа пам’ятки — 7,5 га, 
з якої близько 1 га зруйновано кар’єром. 
Значна її територія знищена котлованами 
для захоронення відходів звірогосподарс-
тва та шурфами скарбошукачів. У 1996 р. це 
поселення відкрив В. ткач і з того часу його 
регулярно досліджують, воно стало найвідо-
мішим як місцезнаходження Свято-Возне-
сенського жіночого монастиря, який діяв тут 
у 1592—1832 рр. Під назвою урочище Черво-
ний Пагорб воно має статус пам’ятки архео-
логії місцевого значення (рішення рівненсь-
кої обласної ради про взяття на облік № 478 
від 02.08.2000). У 2018 р. тут організовано 
археологічні розкопки Державним історико-

культурним заповідником м. Дубно спільно 
з Міжрегіональною громадською науковою 
організацією «Дубенський археологічний 
осередок».

Східніше найвищої ділянки підвищен-
ня по лінії схід—захід закладено розвідкову 
траншею розмірами 40 × 1 м, якою було ви-
явлено залишки печі (об’єкт 1). У цьому міс-
ці було закладено розкоп 1, який вписано в 
арову розмітку. також було досліджено ре-
штки непошкодженого шару в межах одного 
з шурфів скарбошукачів (шурф 1). Відкрита 
розкопками площа склала 187 м2 .

Знахідки періоду існування монастиря 
масово трапляються, починаючи з орного 
шару, а його об’єкти фіксуються вже від рів-
ня 0,2—0,4 м. Невелика кількість знахідок на-
лежить до слов’яно-руського часу. Матеріали 

Ю. Пшеничний, А. Бардецький, О. Бончковський 

РОБОТИ НА БАГАТОШАРОВОМУ ПОСЕЛЕННІ ДУБНО — 
ОСТРІВ ДУБОВЕЦЬ 
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Рис. 2. острів Дубовець, 2018: 1 — стратиграфічний профіль траншеї на місці котловану кар’єру (а — деформації ін-
волюційного просідання матеріалу по нижній межі ґрунту; б — інволюційні деформації по верхній межі похованого 
ґрунту; в — первинно-ґрунтова жила; г — псевдофібра, підкреслена залізом та гумусом, що, ймовірно, фіксує стадію 
стабілізації дюнних процесів); 2—19 — матеріали з розкопу 1 (2—7 — культурний шар; 8, 10—13, 16—19 — об’єкт 2; 9, 
14, 15 — об’єкт 10; 2—4 — кремінь; 5, 7, 18, 19 — кераміка; 6 — опока; 8, 13, 17 — кістка; 14 — бурштин; 15, 16 — скло)
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ранньозалізного віку, доби бронзи, енеоліту 
і мезоліту перевідкладені внаслідок перевію-
вання дюни і залягають до глибини 1,2 м.

об’єкти пов’язані із монастирем розділено 
на дві хронологічні групи, виділені на основі 
датування матеріалів із заповнення. Перша 
група датується кінцем XVI — серединою 
XVII ст. Друга група — друга половина 
XVII — початок хІх ст. Деякі об’єкти відне-
сено до обох груп.

об’єкт 1 виявлений на глибині 0,2 м від 
денної поверхні, являв собою основу печі, 
вимощену цеглою на глиносуміші з вико-
ристанням вапняного розчину. Форма її 
близька до квадрату, розмірами 1,9 × 2,02 м. 
Для її спорудження було використано випа-
лену цеглу «пальчатку», цеглу без пальце-
вих заглиблень і цеглу-сирець. У середній 
частині вимостки цеглу було укладено у два 
яруси, очевидно, з метою вирівняти давнішу 
западину ґрунту. Вся вимостка була покрита 
добре втрамбованою глиносумішшю. В ній 
знайдено фрагменти керамічних і скляних 
виробів XVII—XVIII ст., залізні ковані цвя-
хи, монету — солід яна Казимира 1660-х рр. 
Крім того, в глині виявлено фрагмент куто-
вої плінтусової червоноглиняної кахлі, пок-
ритої зеленою поливою. На північ і схід від 
вимостки суцільною площею нерегулярної 
форми залягав шар, який складався з пере-
паленої глини, суглинку, фрагментів цег-
ли і мав потужність до 0,1 м. Він утворився 
внаслідок демонтажу печі.

об’єкт 2 виявлений на глибині 0,2 м від 
денної поверхні. Складається з рову, гли-
биною 0,9 м, який виходить за межі західної 
стінки розкопу та прилеглих до нього заглиб-
лень глибиною до 0,6 м. разом із розтягнутим 
навколо них заповненням об’єкт за площею 
перевищував 30 м2. Східна частина об’єкту 
значною мірою знищена котлованом смітни-
ка початку ххІ ст. Заповнення об’єкту розді-
лене на чотири шари, з яких шар 2 і 4 — це 
піщаний ґрунт, насичений вугіллям і попе-
лом, а шар 1 має значні включення суглинку. 
основна маса суглинку, що сконцентрована 
у верхній частині рову попередньо визначе-
на як рештки демонтованої конструкції печі 
чи будівлі, що розташовувалась поряд, із за-
хідного боку від розкопу. В об’єкті 2 виявле-
но 72782 рухомі знахідки, більшість з яких це 
фрагменти посуду, в т. ч. розвали кухонних 
і столових посудин (рис. 2: 18, 19), а також 
металеві деталі будівельних конструкцій, 
кухонні прилади (ножі), деталі одягу і при-
краси — бронзові шпильки (рис. 2: 10, 12), 
кістяні і скляні намистини (рис. 2: 13, 16, 17), 
застібки, особисті речі (кістяний гребінець) 
(рис. 2: 8) та велику кількість відходів кухні 
(кістки птахів, риб, ссавців). Знайдено мо-
нети 1543, 1570, 1612, 1620-х рр. об’єкт 2 від 

початку існування монастиря і протягом 
першої половини XVII ст. мав призначення 
смітника, після припинення використання 
якого, на цьому місці постала будівля з піч-
чю (об’єкт 1).

об’єкти 3—5, 11, 19 — заглиблені у пісок 
на 0,3—0,65 м від рівня виявлення, видовже-
ної чи Г-подібної форми. Їхнє призначення 
встановити наразі складно, вірогідно вони є 
залишками більших наземних споруд.

об’єкти 6—8, 16—18 — округлі ями, діа-
метром 0,25—0,7 м, заглиблені у пісок на 
0,12—0,45 м від рівня виявлення. Частина 
з них була викопана для опорних елемен-
тів наземних будівель, призначення інших 
(об’єкти 8, 18) встановити складно.

об’єкти 9, 14 являють собою округлі ями 
діаметром до 0,8 м, глибиною від рівня ви-
явлення 0,8—1,1 м, в яких простежено сліди 
дерев’яних стовпів підпрямокутної у попе-
речному розрізі форми розмірами 0,3 × 0,3 м, 
які пірамідально звужуються донизу. Біля 
дна ям читалися сліди від додаткового мен-
шого стовпа. обидві ями подібні за формою, 
синхронні і віднесені до другої хронологіч-
ної групи. Вони містили масивні стовпи, які 
входили в конструкцію великої будівлі, роз-
міри якої не встановлено. об’єкт 9 перерізав 
давнішу яму — об’єкт 13 — розміром 0,7 × 
0,7 м підпрямокутної форми, що була за-
глиблена на 0,6 м від рівня виявлення.

об’єкт 12 — яма чотирикутної форми, за-
глиблена у пісок на 0,6 м від рівня виявлен-
ня, довжиною 2,6 м із шириною дослідженої 
частини понад 1,15 м. На дні виявлено на-
вісний замок трикутної форми і фрагмент 
горщика з органічною субстанцією. За кера-
мічними матеріалами віднесений до першої 
хронологічної групи об’єктів.

об’єкт 10 виявлений на глибині 0,3 м від 
денної поверхні, перерізав більшу полови-
ну об’єкту 12. це підвал довжиною 2,6 м із 
зафіксованою шириною понад 2 м і глиби-
ною від рівня виявлення 0,6 м. В структуру 
дна об’єкту входило 6 пристінних стовпових 
ям, з яких 4 кутові були парними і включали 
глибокі ями — від 0,27 до 0,47 м та мілкі — від 
0,14 до 0,18 м із зафіксованою стратиграфіч-
ною послідовністю. В ямах простежено сліди 
прямокутних у перетині тупоконечних стов-
пів з розмірами в нижній частині 0,09 × 0,09 м. 
На основі знайденої в об’єкті добірки солідів 
яна Казимира та кераміки об’єкт віднесено 
до другої хронологічної групи. тут знайдено 
також бронзові та залізні шпильки (рис. 2: 9), 
скляні та бурштинову намистини (рис. 2: 14, 
15), багато кованих залізних цвяхів.

об’єкт 21 зафіксовано у траншеї на гли-
бині 0,75 м від денної поверхні у вигляді 
двох паралельних ровів, один із яких зігну-
тий під прямим кутом. Вони заповнені піс-
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ком із вкрапленнями суглинку. Керамічні 
вироби з них належать до XVII—XVIII ст. У 
заповнені знайдено шведський солід коро-
леви христини. У районі цього об’єкту, в 
стінках траншеї фіксувався прошарок, наси-
чений вкрапленнями світло-жовтого суглин-
ку, який, з’єднуючи два рови, простягався на 
довжину біля 10 м. Даний об’єкт має ознаки 
решток великої споруди і знаходиться в місці 
гіпотетичного розташування монастирської 
церкви, тому він був законсервований для 
повнішого розкриття в наступний сезон.

У культурному шарі виявлено одно пло-
щинний призматичний нуклеус і фрагмент 
вістря, виготовленого у так званій мікроріз-
цевій техніці (рис. 2: 2) та ряд мікроплас-
тинок, які можна віднести до мезоліту. До 
маліцької культури енеоліту належать фраг-
менти ліпного посуду (рис. 2: 5), крем’яний 
наконечник стріли, виготовлений на плас-
тині з косо струменистою ретушшю (рис. 2: 
3), макропластина (рис. 2: 4) і лезо шліфова-
ної сокирки, виготовленої з опоки (рис. 2: 6). 
До епохи бронзи віднесено колекцію кера-
міки і виробів з кременю епішнурової куль-
тури і пізньої фази тшинецько-комарівської 
культури. Зібрано кераміку милоградської 
культури і могилянської групи ранньозаліз-
ного віку, в тому числі фрагмент мініатюр-
ної посудинки (рис. 2: 7).

Під час археологічної експедиції на ост-
рові Дубовець проводилися польові палео-
географічні та літолого-стратиграфічні до-
слідження із застосуванням палінологічного, 
гранулометричного аналізів та вивчення 
морфології кварцових зерен. Установлено, 
що в основі острова залягає заплавна фація 
алювію раннього дріасу (DR 1), перекрита 
двочленним ґрунтовим комплексом гідро-
морфного ряду інтерстадіалів белінг (BO) і 
алеред (AL) — нижній псевдо глей і верхній 
вохристо-глейовий опідзолений ґрунт. За 
підвищеним умістом піску (72,4 %) між по-
хованими ґрунтами вдається прослідкува-
ти відклади похолодання середнього дріасу 

(DR 2). Ґрунтовий комплекс деформований 
палеокріогенним комплексом пізнього дріа-
су (DR 3): із крівлі відкриваються первинно-
ґрунтові та льодяно-ґрунтові жили заповнені 
піщаним матеріалом. Сам ґрунт порушений 
карманоподібними інволюціями, каналами 
стоку талих вод і шліровою посткріогенною 
текстурою (рис. 2: 1).

товща голоценових відкладів характери-
зується високим ступенем фаціальної неод-
норідності, що обумовлено неодноразовою 
активізацією ерозійних, еолових процесів 
та ґрунтоутворення, часто несинхронних у 
різних частинах острова. така особливість 
літолого-стратиграфічної будови, супіща-
ний та піщаний гранулометричний склад, 
переважання окатаних кварцових зерен із 
матовою поверхнею (класів RM, EM/RM) і 
присутність поодиноких вітрогранників під-
тверджують припущення про те, що у різні 
епохи голоцену острів являв собою дюну. 
На схилах дюни присутні яскраво виражені 
стратиграфічні перерви і поодинокі ерозійні 
борозни раннього голоцену, які свідчать про 
активізацію процесів площинної та лінійної 
ерозії у вологі періоди. Залежно від елементу 
рельєфу потужність голоценового кліматолі-
ту змінюється від 0,7 до 2 м.

У різних розрізах голоценовий кліматоліт 
має відмінну стратиграфічну будову: від 
полігенетичного дерново-криптопідзолис-
того ґрунту на вершині дюни, трьох дерно-
во-підзолистих ґрунтів із різко диференцій-
ованим ґрунтових профілем типу Не, е, І у 
привершинному секторі, до складного ком-
плексу смугастих педоседиментів перекри-
тих дерновим опідзоленим ґрунтом. Най-
давніші знахідки археологічного матеріалу 
локалізовані у прошарку еолового піску, що 
перекриває нижній голоценовий ґрунт. По-
дальше розширення антропогенної діяль-
ності призвело до утворення антропоземів, 
активізації процесів гумусонакопичення і 
акумуляції пірогенних карбонатів з подаль-
шим нарощуванням дернового горизонту.
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Верхньопалеолітична стоянка Бармаки 
розташована на східній околиці м. рівне, 
в 200 м на захід від однойменного села рів-
ненського р-ну і обл. Стоянка знаходить-
ся на західному пологому схилі невисоко-
го мису. Координати стоянки: 50°37.700’N; 
26°17.579’E. Вершина мису розташована на 
висоті 10 м над долиною безіменного струм-
ка, який є правою притокою р. Устя, що, в 
свою чергу є правим допливом р. Горинь.

Стоянку Бармаки (рівненська) відкрив у 
1981 р. В. Пясецький. Досліджували є. лу-
пенко (1982), В. Пясецький і В. Самолюк 
(1990), Д. Нужний (2002—2005, 2007). Загалом 
площа розкопу склала 145 м2. Встановлено 
наявність двох культурних шарів; отримано 
С14-дату 14300 ± 250 uncal BP (Ki-11087) для 
нижнього шару; запропонована техніко-ти-
пологічна характеристика артефактів; та 
встановлена специфіка фауністичного ком-
плексу — мамонт, північний олень, олень, 
кінь, ведмідь бурий, вовк, лисиця, песець, за-
єць. також, виходячи з характеру рельєфу 2 
(нижнього) культурного шару була запропо-
нована гіпотеза щодо наявності заглиблено-
го «житла-майстерні» або «житлової ями».

У звітному році роботи на стоянці Барма-
ки проводились Волинською палеолітичною 
експедицією Інституту археології НАН Ук-
раїни в рамках міжнародного українсько-
німецького археологічного проекту «Між 
сходом та заходом. Соціальні зв’язки та при-
родні умови перед, протягом і після мак-
симуму останнього льодовикового періоду 
на Волині, Західна Україна» коштами фон-
ду наукових досліджень Німеччини, грант 
DFG-392605832.

У польовому сезоні 2018 р. розкоп був за-
кладений на квадратах: 3-13г, 2-13д, 2-13е, 
2-5ж, 2-5з, 2-5к, 2-5л; загалом 51 м2 (рисунок: 
b). Перший культурний шар був повністю 
досліджений на площі 18 м2 (кв. 8-13г, 8-13д, 
8-13е). На площі 33 м2 (кв. 3-7г, 2-7д, 2-7е, 2-
5ж, 2-5з, 2-5к, 2-5л) перший культурний шар 
був частково досліджений. Другий культур-
ний шар був повністю досліджений на пло-
щі 13,5 м2, (кв. 8г-е, 9е, 10е, 11г-е, 12г-е, 13г-е). 
Максимальна товщина пачки досліджених 
у звітному польовому сезоні складає 3,9 м. 
Стратиграфічна послідовність відкладів у 
розкопі представлена 6 літологічними шара-
ми (рисунок: a).

1. Сучасний ґрунт — орний шар; пред-
ставлений чорноземними відкладами тем-

но-сірого кольору; насичений залишками 
сучасної рослинності.

2. Підґрунтя — шар сірого кольору; скла-
дається з чорноземного та лесового компо-
нентів; характеризується чисельними біо-
турбаційними порушеннями рослинного та 
тваринного походжень; нижня межа шару на 
лініях квадратів 1/2 і 2/3 залягає практично 
горизонтально; на лініях квадратів г/д і в/г 
нижня межа шару залягає з кутом падіння 
6—8°; максимальна товщина 0,37—0,85 м.

3. Бурий лес; пилуватий, при висихан-
ні грудкуватий; в верхній частині відмічені 
чисельні біотурбаційні пошкодження; зус-
трічаються карбонатні конкреції — «біло-
глазка»; нижня межа хвиляста, переривчас-
та, майже горизонтальна; на площі кв. 7ж, 
і, частково, кв. 8г-е встановлена ступінчаста 
западина відкладів бурого лесу на глибину 
до 0,55 м від рівня його залягання на сусідніх 
квадратах; в западині бурий лес має шарува-
ту структуру; максимальна товщина 1,6 м.

4. Сіро-коричневий лес; пилуватий, при 
висиханні грудкуватий, насичений кременем 
і фауністичними залишками; інколи зустрі-
чаються біотурбаційні пошкодження; шар не 
має суцільного розповсюдження; нижня і вер-
хні межі хвилясті; на площі кв. 7ж, і, частково, 
8г-е встановлена ступінчаста западина від-
кладів сіро-коричневого лесу на максималь-
ну глибину 0,55 м; всередині сіро-коричнево-
го лесу зустрічаються прошарки бурого лесу 
товщиною до 0,01 м, площею не більше 0,2 м2; 
максимальна товщина шару — 0,12—0,15 м.

5. Світло-сірий лес; пилуватий, при виси-
ханні грудкуватий; зустрічаються біотурба-
ційні пошкодження; даний шар виявлений 
тільки під відкладами сіро-коричневого лесу; 
нижня і верхні межі хвилясті; на площі кв. 
7ж, і, частково, кв. 8г-е встановлена ступін-
часта западина відкладів світло-сірого лесу 
на максимальну глибину 0,55 м.

6. Бурий лес; всі характеристики літоло-
гічних шарів 3 і 6 співпадають; різниця по-
лягає у відсутності карбонатних конкрецій 
«білоглазки» у відкладах 6 літологічного 
шару; нижня межа не виявлена; досліджена 
товщина — 1,83 м.

Перший культурний шар залягає у від-
кладах 3 літологічного шару, 2 культурний 
шар — у відкладах 4 літологічного шару. 
Перший культурний шар був розділений на 
5 штучних горизонтів (1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.?) ар-
хеологічного матеріалу.

В. Чабай, Д. Ступак, А. Весельський, Д. Дудник 

ВЕРХНЬОПАЛЕОЛІТИЧНА СТОЯНКА БАРМАКИ У м. РІВНЕ 
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Прошарки бурого лесу у відкладах 4 літо-
логічного шару відображають процес соліф-
люкції, що, з одного боку, є характеристи-
кою кліматичних умов під час формування 
культурного шару, а з іншого — одним з 
чинників транспортування артефактів і фа-
уністичного матеріалу 2 культурного шару. 
Наявні хвилясті поверхня і підлога, розриви 
залягання і деформації відкладів 3, 4 і 5 літо-
логічних шарів є результатом постдепозицій-
них кріотурбаційних процесів, які пов’язані 
з блоковими просадками седиментів. Вказані 
просадки були спричинені таненням нерів-
номірно-льодистих порід в період деградації 
багатолітньої мерзлоти. Після акумуляції 4 
і 5 літологічних шарів під ними в 6 літоло-
гічному шарі скресла крига, що обумовило 
постдепозиційну просадку / деформацію 5, 

4, 3 літологічних шарів і. отже, літологічний 
шар 4 і, відповідно, культурний шар 2 аку-
мулювались за наявності під ними на гли-
бині не менше 0,5 м багатолітньої мерзлоти, 
тобто артефакти і фауністичні рештки були 
залишені у 4 шарі в умовах досить суворого 
клімату. таким чином, рельєф залягання 2 
культурного шару є результатом постдепо-
зиційних кріотурбаційних процесів, а не ві-
дображає дії мешканців поселення по ство-
ренню заглибленого житла.

характер залягання артефактів, ступінь 
збереженості артефактів і фауни горизонтів 
1 культурного шару вказує на можливість 
їх транспортування вниз по схилу. Наступ-
ні ознаки вказують на первинне залягання 
археологічного матеріалу у 2 культурному 
шарі: збереженість поверхонь фауністично-

Бармаки: a — загальна стратиграфічна ситуація, арабськими цифрами зазначені номери літологічних шарів; 
b — загальний план розкопу 1982—2018 рр., зображені знахідки 2 культурного шару; c, d, e — різці з 2 культур-
ного шару; f — фрагмент браслету на пластині з бивня мамонту з 2 культурного шару 
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го матеріалу є задовільною, крем’яного — 
відмінна; майже 90 % колекції крем’яних ви-
робів представлене «малими» артефактами 
(<15 мм); наявність 46 випадків ремонтажу 
артефактів в межах 1 квадратного метру та 
знахідки тонких кісток кінцівок песця в ана-
томічному порядку; наявність чітких кон-
центрацій порошкоподібної вохри і фраг-
ментів деревного вугілля.

таким чином, артефакти та фауністичні 
матеріали 2 культурного шару залягають 
у близькому до первинного положенні. В 
процесі акумуляції 2 культурний шар за-
знав впливу солюфлікційних (наплив пере-
зволожених седиментів), а після акумуля-
ції — кріотурбаційних (блокові просадки) 
процесів, які створили ефект «заглибленого 
житла». отже, наявний рельєф 2 культурно-
го шару спричинений постдепозиційними 
кріотурбаційними процесами, а не є штучно 
створеною заглибленою частиною житла.

У 1 культурному шарі знайдені верхньо-
палеолітичні артефакти (822 екз.); їх більш 
детальна індустріальна атрибуція поки що 
не є можливою. Фауністичні залишки з 1 
культурного шару представлені одинични-
ми фрагментами трубчастих кісток і 1 зубом 
коня (Equus ferus).

Із другого культурного шару походить 
60823 крем’яних артефактів, 195 мушель 
викопних морських молюсків, 29 виробів з 
бивня, рогу, кістки та 418 фрагментів кісток 
і бивнів ссавців.

У 2 культурному шарі пластинчаста і мік-
ропластинчаста технології нуклеусного розко-
лювання базуються на експлуатації підцилін-
дричних і торцевих нуклеусів, розколювання 
яких проводилось відносно м’яким кам’яним 
відбійником в поздовжньому, біпоздовжньо-

суміжному і біпоздовжньо-альтернативному 
напрямках. Процеси розколювання нукле-
усів і виготовлення знарядь проходили на 
території стоянки. Інтенсивність утилізації 
крем’яної сировини була не дуже високою. 
типологічна структура знарядь 2 культур-
ного шару характеризується домінуванням 
двох класів: різців — 50,85 % (рисунок: c—e) 
і негеометричних мікролітів — 24,75 % від 
всіх знарядь. Подібні структури відомі для 
культурних шарів, що акумулювалися на 
епіграветських поселеннях поза межами жи-
тел. технології розколювання крем’яної си-
ровини, типологія різців, скребків, проколок, 
негеометричних мікролітів, прикрас із бив-
ня (рисунок: f) і мушель викопних морських 
молюсків не суперечать висновку Д. Нужно-
го (2015) щодо належності колекції другого 
культурного шару Бармаків до мізинської ін-
дустрії епігравету.

За визначенням д-ра К. Пазди (Універ-
ситет ерлангену і Нюрнбергу, Німеччина), 
фауністичні рештки характеризуються до-
мінуванням кісток мамонтів і песців; пред-
ставлені північні олені, бізони, сайга. Песці 
походять з принаймні двох анатомічних 
груп, які представлені рештками кінцівок, 
що є свідоцтвом способу білування тварин 
задля отримання хутра. Інші фауністичні 
рештки є «кухонними залишками» і нечи-
сельними артефактами. Достовірні сліди 
інтенсивного виробництва артефактів з бив-
ню, рогу, кістки не виявлені.

таким чином, у звітному і попередніх по-
льових сезонах була розкопана ділянка дру-
гого культурного шару, яка акумулювалась 
поза межами житла, і згодом була деформо-
вана постдепозиційними кріотурбаційними 
процесами.
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Спільна експедиція ДП НДц «охоронна 
археологічна служба України» ІА НАНУ та 
Сумського обласного краєзнавчого музею 
(далі — СоКМ) проводила розвідки на те-
риторії Великописарівського, Краснопіль-
ського, лебединського, Сумського та трос-
тянецького районів Сумської обл. робота 
експедиції була спрямована на перевірку ін-
формації, отриманої співробітниками СоКМ 
від громадян, та обстеження місць знахідок 
археологічних предметів, переданих до му-
зею. також проводились розвідки на земель-
них ділянках при їх відведенні юридичним 
та фізичним особам на території Сумської 
обл., обстеження вже відомих археологічних 
об’єктів і пам’яток та їх вимежування.

Місцезнаходження скарбу біля с. Микільсь-
ке. Скарб бронзових прикрас (22 од.) було 
знайдено у 2016 р. неподалік с. Микільське 
(Сумський р-н). Він складався з пальчастих 
фібул (5), лунниць з трапецієподібними 
підвісками (2), перснів (2), простих гладень-
ких (7) і спіралевидних (5) рурочок-прони-
зок та фрагмента дротяного виробу — грив-
ни або браслету, виготовлених з бронзи та 
мідного сплаву. Вдалося встановити та огля-
нути місце знахідки. це край плато правого 
корінного берега, порізаного ярами та рані-
ше заводненими балками, іноді зі струмка-
ми, що впадають у широку заплаву р. Псел. 
Скарб виявлено між двома ділянками: одна 
засаджена багаторічними травами, інша ви-
користовується як город. В ході обстеження 
підйомного матеріалу не виявлено, більш 
ретельні дослідження місцезнаходження, на 
жаль, довелося відкласти.

Місцезнаходження скарбу 1 біля с. Пожня. 
Комплекс (90 од.) складається з восьми паль-
частих фібул, чотирьох шийних гривен, 
довгого нагрудного ланцюга, двох трапеціє-
подібних підвісок, ланцюжка з двома відер-
цеподібними підвісками, 17 бурштинових 
та двох пастових намистин, кількох деталей 
срібних поясних оздоб, трьох цілих браслетів 
і шести половинок, двох підвісок-дзвіночків.

Скарб знайшов А. Верещага у жовтні 
2018 р. в лісі, за 1,6 км на північний захід від 
с. Пожня Великописарівського р-ну. це не-

велика тераса на схилі корінного берега р. 
Пожня — правої притоки р. Ворсклиця (ба-
сейн Ворскли). Схил і тераса вкриті лісови-
ми насадженнями. На місці знахідки скарбу, 
на площі (2,7 × 5,0 м) з пошкодженою повер-
хнею та у невеликих відвалах було зібрано 
підйомний матеріал представлений фраг-
ментом залізної голки від пальчастої фібули 
та кількома злиточками сплавів. Всі речі скар-
бу були розділені на три частини і розташо-
вувалися скупченнями: шийні гривни; фібу-
ли та всі інші предмети, від яких помітні три 
заглиблення на відстані 0,5—0,7 м одне від 
одного. На площі, що охоплювала всі три за-
глиблення, було закладено шурф розміром 
2 × 2 м. Шурф орієнтований за сторонами 
світу і через невеликий ухил схилу із заходу 
на схід його глибина становила 0,2—0,24 м. 
Поблизу заглиблень, в не порушеному шарі 
на глибині 0,1—0,15 м були виявлені фраг-
менти кілець ланцюга, три поясних бляшки, 
дві пастові та чотири бурштинові намисти-
ни, кілька злиточків сплавів світло-сірого 
металу тощо. Зачистка по материку ніяких 
об’єктів не виявила.

Місцезнаходження скарбу 2 біля с. Пожня. За 
90 м на північ від місцезнаходження скарбу 
1, на цій же терасі було виявлено ще один 
скарб. Комплекс (4 од.) представлений сіль-
ськогосподарськими знаряддями, які лежа-
ли компактно — три залізних коси і чересло 
(плужний ніж) над ними. На місці знахідки, 
між лісовими насадженнями, було закладено 
шурф розміром 1,2 × 0,8 м. Материк зафік-
совано на глибині 0,2 м, речі були виявлені 
у темно-сірому гумусованому шарі, про що 
свідчили дрібні шматочки іржі, та сліди ко-
розії заліза у порушеному ґрунті, на зачистці 
по материку ніяких об’єктів не виявлено.

В обох шурфах археологічного культур-
ного шару не зафіксовано. У радіусі 1 км 
від місця знахідок відомі поселення цього ж 
часу. ймовірно, саме їх мешканці заховали 
тут речі.

Місцезнаходження скарбу 1 біля с. Пархомівка. 
Восени 2018 р. було проведено обстеження на 
місці знахідки двох скарбів поблизу с. Пар-
хомівка тростянецького р-ну. За отриманою 

Л. Білинська, О. Білинський 

РОЗВІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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інформацією, один зі скарбів був знайдений 
ще у 2013 р. Він складався з деталей жіно-
чого та чоловічого вбрання: шийні гривни, 
пальчасті фібули, С-подібні скроневі кільця, 
браслети, геральдичні оздоби з поясного на-
бору тощо. речі були виготовлені переважно 
з бронзи та мідних сплавів, а елементи по-
ясного набору — зі срібла та золота. Поясна 
гарнітура «геральдичного» стилю зі скарбу 
потрапила до приватної колекції, доля ін-
ших предметів наразі невідома.

Другий скарб (17 од.) був знайдений у 
2018 р., він містив два наконечники списів 
та один дротика, серп, тесло-мотичку, три 
залізні пряжки та два бронзові наконечники 
поясу, дві свинцево-олов’янисті ворворки, 
шийну гривну, один цілий дротовий брас-
лет та дві половинки, скроневе кільце. тоді 
ж скарб був переданий до тростянецького 
краєзнавчого музею.

обидва скарби були знайдені на дні од-
ного з відвершків старого довгого яру, що 
відкривається у заплаву р. Боромля (права 
притока Ворскли). На місцях знахідок були 
закладені шурфи. Шурф 1 перекривав три 
помітні заглиблення на місці, де знайдено 
перший скарб (2013 р.). Через ухил схилу з 
північного сходу на південний захід перепад 
глибини становив 0,1—0,15 м. У темно-сірому 
заповненні шурфу виявлений дрібний не-
виразний фрагмент стінки ліпної посудини. 
На дні шурфу в материку фіксувалася темна 
пляма ями 0,5 × 0,5 м глибиною 0,15 м, у за-
повненні якої була виявлена срібна бляшка з 
поясного набору, як у першому скарбі.

Шурф 2 закладений на місці виявлення 
другого скарбу (2018 р.). Перепад глибини 
через ухил схилу з південного заходу на пів-
нічний схід становив 0,1 м. На дні шурфу в 
материку ніяких об’єктів не зафіксовано, у 
його темно-сірому заповненні, ближче до 
дна, виявлено кілька фрагментів пластинок 
з бронзи три пастових намистинки, про-
ста гладенька рурочка-пронизка(?), а також 
фрагменти ліпного посуду, серед яких один 
вінчика скіфського часу з наскрізними про-
колами.

Крім цього, у шурфі 2 зафіксовано наяв-
ність культурного шару потужністю до 0,35 м 
з фрагментами ліпного посуду скіфського та 
ранньослов’янського часу, а в радіусі близь-
ко 30 м від шурфу 1 — заглиблення, в яких 
на глибині 0,1—0,15 м від сучасної поверхні 
були знайдені залізні тесло-мотичка, долото, 
вушко від казана (?).

Виявлені комплекси, передані до музеїв, 
належать до скарбів «кола антів», за визна-
ченням я. Володарця-Урбановича належать 
до кола Мартинівки чи першої хроноло-
гічної групи (за о. щегловою), і датовані 
другою половиною VI — кінцем VII ст., а 

«заховання» їх припадає на період середи-
ни — третьої чверті VII ст.

За інформацією, отриманою від громадян, 
було обстежено місце знахідки скіфського 
залізного кинджала VI—V ст. до н. е. та двох 
курганоподібних насипів, виявлених у лісі 
біля с. сінне краснопільського р-ну.

Поселення Сінне 2 виявлене на місці знахідки 
залізного скіфського кинджала, переданого 
до СоКМ. Воно розташоване на мисоподіб-
ному виступі, утвореному відгалуження-
ми відвершків яру у верхів’ї правого берега 
р. Сінна (ліва притока Псла). Мис порослий 
лісом, його висота над заплавою близько 
10 м. обстежена площа поселення становить 
не менше 0,5 га, на місці знахідки кинджала 
закладено шурф 1 × 1 м, в якому зафіксовано 
культурний шар до 0,3 м з фрагментами ліп-
ного посуду скіфського часу.

Поселення Сінне 3 виявлене під час обсте-
ження курганоподібного насипу. Воно роз-
ташоване на мисоподібному виступі, утво-
реному відгалуженнями відвершків яру у 
верхів’ї лівого берега р. Сінна (ліва притока 
Псла). Висота мису над заплавою близько 
8 м, обстежена площа не менше 0,7 га.

Курган 1. На поверхні вкритого лісом мису 
добре помітний округлий в плані насип діа-
метром 11 м і висотою 0,5—07 м. У його пів-
денній полі зафіксовано яму зорієнтовану 
по лінії захід — схід, розміром 2 × 1 м, глиби-
ною 0,2—0,3 м. У її стінках та навколо ніякі 
матеріали не виявлені.

На відстані 25 м на північ та 30 м на північ-
ний захід від кургану 1 було закладено шур-
фи розміром 1 × 1 м глибиною до 0,4 м. У 
темно-сірому гумусованому заповнені вияв-
лено досить велику кількість фрагментів ліп-
ної кераміки скіфського часу, а в шурфі 2 на 
глибині 0,1 м від поверхні — залізний серп. 
У шурфах зафіксовано культурний шар по-
тужністю до 0,3 м з матеріалами скіфського 
часу. Значні скупчення кераміки навколо на-
сипу можуть вказувати що це зольник, проте 
кістки тварин та зольні домішки в шарі не 
фіксувалися.

Курган 2. На відстані 230 м на північ від 
кургану 1 на сусідньому мисоподібному 
виступі, виявлено сферичний насип діамет-
ром 13 м і висотою 0,7 — 0,8 м. Пошкоджень 
не зафіксовано.

Крім цього, спільно зі співробітником від-
ділу археології кам’яного віку ІА НАН Украї-
ни Д. Ступаком за інформацією, отриманою 
від громадян, обстежено місця знахідок реш-
ток мамонтових фауністичних комплексів у 
Недригайлівському та Сумському районах.

У ході обстеженя ділянки загальною пло-
щею 0,0574 га, що відводиться для будів-
ництва волоконно-оптичної лінії зв’язку 
Чернеччина — хмелівка — лісне — рясне — 
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Грабовське Краснопільського р-ну Сумської 
обл. на відрізку лісне — Грабовське запро-
ектованої траси лінії ВоК були обстежені 
щойно виявлені археологічні об’єкти: група 
майданів «лісне» та курган «Грабовське».

Група майданів «Лісне» складається з двох 
майданів (ур. Голубі Могили), розташова-

них на полі в один ряд, паралельно дорозі. 
Майдани задерновані.

Курган «Грабовське» діаметром 40 м і висо-
тою 0,8 м, був виявлений у 2008 р., його на-
сип активно розорюється. Було знято GPS 
координати пам’ятки, зібрано матеріали для 
складання облікової документації.

Більська експедиція ІА НАНУ під керів-
ництвом Д. Гречка, спільно із співробітника-
ми КУ ІКЗ «Більськ», групою охорони істо-
рико-культурної спадщини при управлінні 
культури Сумської оДА провела розвідки 

пам’яток скіфського часу у Сумському та 
Краснопільському районах Сумської обл.

Городище Токарі. Укріплення складної кон-
фігурації. Складається з основного двору та 
двох передгородь (рис. 1).

Д. Гречко, О. Каряка, О. Крютченко, О. Коротя, Є. Осадчий 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК СКІФСЬКОГО ЧАСУ  
У СУМСЬКОМУ ТА КРАСНОПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ 

Рис. 1. План городища 
токарі 
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основний двір займає вершину гори, кон-
фігурацією повторюючи її контури. Форма 
наближена до овалу. розміри цієї частини го-
родища становлять 275 м по лінії схід—захід 
та 250 м по лінії північ—південь. Майданчик 
нерівний, має ухил у північний бік, перепад 
висоти становить 3—4 м. По периметру основ-
ний двір укріплений валом, шириною 6 м і 
висотою від 0,5 до 1,5 м. Нижче рівня валу про-
ходить рів шириною 10 м та глибиною 2—3 м. 
рів у перетині подібний до англійської літери 
V. У північній частині знаходиться в’їзд додат-
ково укріплений валом шириною 5 м та висо-
тою 1,2 м і ровом, шириною 6 м та глибиною 
1,3 м. його загальна протяжність — 145 м.

Південне передгороддя розташоване на 
мисоподібному виступі, що знаходиться ни-
жче рівня майданчика основного двору на 
2—3 м. Протяжність валу південного пере-
дгороддя становить 267,5 м. Загальні розмі-
ри — 150 × 75 м. Він укріплений серпоподіб-
ним валом шириною 5 м і висотою 1 м та 
ровом шириною 6 м.

Північне передгороддя знаходиться на 
північному схилі гори-останця в місці, де 
схил більш протяжний та похилий. рів дуго-
подібної форми шириною від 4 до 6 м і гли-
биною 1—1,5 м. його загальна протяжність 
становить 282 м. Загальні розміри північного 
передгороддя 164 × 64—35 м.

На території городища було закладено 
чотири шурфи, кожен площею 1 м2, орієнто-
вані по сторонах світу. У шурфі 1 у південній 
частині городища культурний шар ледь фік-
сувався (0,15 м). три шурфи (№ 2—4) було 
закладено біля в’їзду на городище. У шур-
фах виявлено слабконасичений культурний 
шар потужністю 0,25—0,3 м. тут виявлено 
фрагменти ліпного посуду, фрагмент стінки 
амфори (Гераклея, IV ст. до н. е.) та необроб-
лене каміння. У шурфі 4 було знайдено два 
уламки вінець ліпних горщиків, прикраше-
них наскрізними проколами та пальцево-
нігтьовими вдавленнями.

Зафіксовано руйнування зовнішнього валу 
біля в’їзду на городище внаслідок створення 
штучних укріплень (заглиблена вогнева точ-
ка, мішки з ґрунтом, залишки паперових шу-
мових гранат — сліди гри у страйкбол?).

Городище Бездрик. Городище в плані нага-
дує трапецію неправильної форми (рис. 2). 
Поверхня нерівна, має кілька підвищень, 
що об’єднані укріпленнями. Схили похилі. 
розміри городища становлять 520 × 300 м. У 
північній частині знаходиться комплекс ук-
ріплень, що складається з двох паралельних 
ровів. Перший напільний вал знаходиться 
на 2 м нижче майданчика городища. Другий 

рів відділений від першого глиняною вало-
подібною перемичкою. В’їзд до городища 
має складну структуру. тут рови роздвою-
ються, утворюючи кілька ліній оборони. У 
цьому місці мис має вузьку перемичку, що 
з’єднує його з береговим плато, а укріплення 
додатково посилені валом, що знаходиться з 
внутрішньої частини рову. Східна частина 
городища укріплена ровом, що проходить 
краєм мису, повторюючи його обриси. У міс-
цях, де схил більш крутий, рів переходить у 
ескарп.

Західна частина городища укріплена ро-
вом, що проходить від вершини мису у пів-
нічній стороні до його підніжжя. Півден-
но-західна частина мису відокремлена від 
решти городища. це висока, баштоподібна 
ділянка з високими і крутими схилами. тут 
укріплення відсутні, за виключенням корот-
кої ділянки, на якій зафіксований рів, що 
знаходиться нижче рівня майданчика го-
родища. У південно-східній частині також 
знаходяться два вали, що насипані по обидві 
сторони рову. Ширина ровів становить 5—
7 м, глибина від 0,5 до 1,5 м. Північний вал 
має ширину 7 м і висоту 1,5 м.

Біля північного валу було закладено шурф 
площею 1 м2. Культурного шару не виявлено.

Зольники поблизу с. Хвойне Краснопільсь-
кого р-ну Сумської обл. Пам’ятка була ви-
явлена завдяки інформації краєзнавців, яку 
люб’язно надав о. Білинський, який брав ак-
тивну участь у розвідках. У лісі на північний 
схід від села було виявлено два зольники.

На східній полі зольника 1 було закладено 
шурф розмірами 1 × 2 м, орієнтований по 
сторонах світу. Під дерновим шаром було 
зафіксовано шар зольника, представлений 
світло-коричневим гумусом зі значним вміс-
том попелу. Потужність культурного шару зі 
значною кількістю знахідок — 0,6 м. Знахід-
ки репрезентовано фрагментами ліпних 
горщиків, прикрашених наскрізними проко-
лами та пальцево-нігтьовими вдавленнями, 
глиняним пряслицем, кістками тварин. Фор-
ми горщиків характерні для середньоскіфсь-
кого часу (друга половина VI— V ст. до н. е.) 
та відрізняються від матеріалів, виявлених 
на городищі токарі.

У похованому ґрунті (0,6—0,8 м) було ви-
явлено поодинокі фрагменти стінок ліпних 
посудин, дно мініатюрної посудини та ще-
лепу дрібної рогатої худоби.

розвідки дозволили відкрити нові об’єкти 
та уточнити дані про вже відомі археологічні 
пам’ятки. Дослідження старожитностей ран-
нього залізного віку на території Сумщини 
планується продовжити.
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Городище та поселення за його валом — 
археологічний комплекс раннього залізного 
віку, розташований поблизу с. Ширяєве Пу-
тивльського р-ну Сумської обл. Перші розко-
пки провів на укріпленій частині наприкінці 
1940-х рр. Д. Березовець, а в 1950 р. — В. Іл-
лінська. Минулого, 2017 р., систематичне 
вивчення пам’ятки розпочала спільна експе-
диція Інституту археології НАН України та 
Державного історико-культурного заповід-

ника у м. Путивлі. торік на майданчику го-
родища закладено невеликий розкоп 10 × 
4 м, а на поселенні — 6 × 4 м. Аналогічні за 
площею та конфігурацією розкопи, що є 
продовженнями минулорічних, виконані і в 
2018 р.

Городище. Потужність культурного шару 
сягає 1,3 м. Він являє собою сірий попеляс-
тий супісок, який лише в нижній частині 
поділяється різноманітними прошарками 

Д. Каравайко, О. Качура (Плаксіна) 

ГОРОДИЩЕ ТА ПОСЕЛЕННЯ ШИРЯЄВО 

Рис. 1. Знахідки з городища Ширяєво
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брунатного кольору та білої глини. За своєю 
консистенцією він нагадує заповнення золь-
ників лівобережного лісостепу.

Культурний шар городища розділяється 
на три горизонти. Верхній потужністю 0,6 м 
у середньому містив найбільшу кількість 
знахідок. У його нижній частині зафіксова-
но залишки наземної споруди у вигляді за-
валів глиняної обмазки. Будівлю розчищено 
лише частково. У поточному році виявлено 
невиразний завал східної стіни. Попередньо 
можна зазначити, що вона мала довжину 
приблизно 6 м.

Кераміка з першого горизонту відрізняла-
ся від тієї, яка була знайдена нижче. Горщики 
декоровано пальцево-нігтьовими вдавлення-
ми по краю вінця. останній плавно відігну-
тий, шийка достатньо глибока. Найбільше 
розширення припадає на верхню третину 
(рис. 1: 1—2). Проколи, як елемент орнамен-
ту, трапляються рідко. рідкісною знахідкою 
на поселенських структурах є миски-плош-
ки (рис. 1: 3—4). В нижній частині першого 
горизонту виявлено два цілих таких вироби, 
один з яких виконано з нижньої частини роз-
битого горщика. Загальноприйнятою є точ-
ка зору, що миски в Посейм’ї є винятковим 
явищем. однак, з поступовим накопичен-
ням матеріалу, зокрема на Ширяєвському 
городищі, з часом, це може бути поставлено 
під сумнів.

Серед інших знахідок керамічні прясли-
ця, два глиняних хлібця та одне грузило. 
У порівнянні з попереднім роком знахідок 
глиняних блоків-грузил вкрай мало (рис. 1: 
5—6). Вірогідно, вони маркують межі спо-
руди (в 2017 р. досліджувалася центральна 
частина, а цього року — лише невелика час-
тина поблизу східної стіни). Знахідки із за-

ліза представлені кільцем, уламками ножа 
та голки з поламаним вушком (рис. 1: 7—9). 
І для цього горизонту, і для нижніх шарів 
властива невелика кількість виробів з кістки 
(рис. 1: 10).

Для визначення дати горизонту важливи-
ми є два бронзові тригранні наконечники 
стріл (рис. 1: 11—12). Несподіванкою стала 
знахідка бронзової фібули зарубинецького 
часу, адже жодних матеріалів цього періоду 
за весь час дослідження пам’ятки не виявле-
но (рис. 1: 13).

Другий горизонт потужністю 0,6—0,7 м не 
містив слідів житлобудівництва. Матеріал 
представлено уламками горщиків з прокола-
ми попід вінцем, глиняними пряслицями та 
грузилом, фрагментом кістяного руків’я від 
ножа. Відповідно до знахідки бронзового на-
конечника стріли шар можна датувати V ст. 
до н. е.

Нижній, або третій горизонт — потужність 
0,1—0,2 м. різноманітні прошарки в ньому, 
імовірно, свідчать про наявність в цьому міс-
ці наземної споруди, проте говорити про її 
розміри та особливості, зважаючи на невели-
ку досліджену площу, зарано. З аналогічною 
ситуацією свого часу зіткнулася і В. Іллінсь-
ка, розкоп якої знаходився на краю городи-
ща. На жаль, знахідки з цього горизонту не-
чисельні й не дають підстави говорити про 
час початкового заселення городища.

Украй важливими є дослідження посе-
лення за валом, що синхронне з городищем. 
його площа сягає майже 10 га. Культурний 
шар незначний, 0,35—0,55 м, і на жаль, май-
же повністю переораний. розкоп площею 
24 м2 став західною прирізкою до розкопу по-
переднього року. До скіфського часу відно-
сяться два об’єкти — частина господарської 

Рис. 2. Поселення Ширяєво: фото 
печі та знахідки з розкопу 2
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ями та невеличке заглиблення (залишки на-
земної споруди?). Серед знахідок — уламки 
горщиків та одне пряслице. Крім того, трап-
лялися фрагменти посуду доби бронзи (со-
сницька культура?).

Дослідження 2018 р. вперше на цій тери-
торії виявили залишки об’єкту епохи Київсь-
кої русі, скоріш за все, виробничого характе-
ру. це частина рову завширшки 2,5 м, який 
було заглиблено в материк на 0,4—0,65 м. На 
його краю, з південно-східного боку, виявле-
но залишки печі. Вона мала майже квадрат-
ну форму, розмірами 1,1 × 1,1 м. Повернута 
гирлом до рову (рис. 2: 1). Піч мала два поди. 
Верхній являв собою прошарок добре про-
паленої глини. Нижній, в південно-східній 
частині, місцями додатково викладений ка-
мінням та уламками одного горщика. остан-
ній був повністю відреставрований, відсутня 
частина догіпсована (рис. 2). Безпосередньо 
під гирлом печі розчищено округлу при-
пічну яму діаметром 0,6—0,8 м і глибиною 
0,65 м від нижнього поду.

Південніше описаної печі виявлено округ-
лу неглибоку яму заповнену золою, біля якої 

фіксувалися шматки опаленої глини. об’єкт 
знаходився майже на краю рову й, можливо, 
являв собою залишки ще однієї зруйнованої 
печі.

Переважна кількість знахідок — уламки 
гончарного посуду XII ст. і фрагмент брон-
зового браслету округлого в перетині (рис. 2: 
3).

таким чином, подальші дослідження ар-
хеологічного комплексу поблизу с. Ширяєвє 
виглядає актуальним та важливим з ряду 
причин. По-перше, на городищі представле-
но культуру скіфського часу в повному об-
сязі — від початку заселення Сейму в VI ст. 
до н. е. до її фіналу наприкінці IV ст. до 
н. е., що робить його доволі перспективною 
пам’яткою, або навіть опорною для подаль-
шого вивчення старожитностей раннього за-
лізного віку Путивльського Посейм’я. Вкрай 
важливим є вивчення виробничого центру 
доби Київської русі, зважаючи на той факт, 
що на сьогоднішній день невідомі поруч 
розташовані поселення або городища цього 
часу. Найближчою такою пам’яткою є дав-
ньоруський Путивль.
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Наприкінці 2016 р. сесія тернопільської 
міської ради прийняла «Програму збережен-
ня культурної спадщини міста тернополя на 
2017—2020 роки». У рамках програми розпо-
чалися роботи над проєктом реставрації та 
відновлення тернопільського замку. Незва-
жаючи на те, що відома дата початку будів-
ництва замку (1540 р.), інформації про нього, 
в тому числі графічної, не так вже й багато, 

а та що є, не дає чіткої картини про розмі-
ри, конструкцію укріплень тощо. Найбільш 
детальною є кадастрова карта м. тернополя 
1829 р. Але це вже після того, як власники, 
у зв’язку із втратою оборонного значення, 
розібрали укріплення, засипали вали, пере-
творивши замок із оборонного на житловий.

При такій ситуації археологічні розкопки 
необхідні. І у 2017 р. ми розпочали перші 

Б. Строцень 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ЗАМКУ 

Рис. 1. тернопільський замок, 2018; роз-
ташування розкопів: 1 — замковий палац 
XVI ст.; 2 — розкоп XVI; 3 — розкоп XVIІ; 
4 — підпірна стінка; 5 — нульова точка 
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археологічні дослідження тернопільського 
замку. твердиня розташовувалася на висо-
кому (понад 20 м) лівому березі р. Серет, хоч 
в документах, зокрема хVІІ ст., згадується, 
що це був мис. розкопками на площі 250 м2 
виявлено залишки мурів з південно-західної 
сторони, південно-західний кут та внутріш-
ні краї оборонних ровів із півночі та сходу. 
У результаті вдалося встановити приблизні 
розміри замку — 90 × 70 м. Несподіванкою 
виявилися знахідки периферійної частини 
черняхівського культурного шару, та кера-
міки трипільської культури. щоправда, ос-
тання знайдена поверх замощення доріжки 
хІх— початку хх ст.

У 2017 р. паралельно працювали геоло-
ги. На замовлення архітектора-реставрато-
ра Ю. Вербовецького вони зробили серію 
свердловин паралельно до східної стінки, за 
10,0—7,0 м на схід від старого палацу та за-
фіксували пониження рівня материка нав-
проти його південної та північної частин. На 
основі цих результатів нам були поставлені 
завдання на польовий сезон 2018 р.

1. З’ясувати причини пониження рівня ма-
терикового ґрунту навпроти ризалітів пала-
цу. (Ю. Вербовецький вважає, що на почат-
ковому етапі розміри замку були меншими, 
ніж у хVІІ ст.).

2. Установити рівень денної поверхні 
хVІ ст.

Сучасна територія на місці замку, на схід 
від палацу, має два рівні (рис. 1). Перший — 
заасфальтований майданчик безпосередньо 
перед палацом зі східної сторони, на рівні 
порогу вхідних дверей простягається на всю 
довжину будівлі. Ширина цієї ділянки 7,0 м 

від південно-східного кута палацу і 4,5 м — 
від північно-східного. Другий рівень — 
сквер, зі східної, північної та південно-схід-
ної сторін палацу. його денна поверхня 
знаходиться 0,70—0,80 м вище від першого 
майданчика. розділяє обидва рівні кам’яна 
підпірна стінка. У 2018 р. на території скве-
ру, на місці геологічних свердловин було за-
кладено 2 розкопи 1 (рис. 1).

розкоп хVІ (24,0 × 3,0 м) — навпроти пів-
денної частини палацу (рис. 1), за 1,0 м від 
підпірної стінки, витягнутий довгими стін-
ками по лінії північний захід — південний 
схід, і позначений з півночі на південь циф-
рами (1—12) та із заходу на схід — літерами 
А—Б. розкоп хVІІ (8,0 × 3,0 м) — за 15,0 м на 
північний схід, навпроти північного ризалі-
ту і, аналогічно, за 1,0 м від підпірної стінки. 
Зорієнтований за сторонами світу як попе-
редній і пронумерований, з півночі на пів-
день, цифрами 1—4 та позначений літерами 
із заходу на схід (А, Б).

У центральній та північній частинах роз-
копу хVІ зафіксовано рівень денної поверх-
ні середини хVІ ст. — це тонкий прошарок 
(товщиною 2—3 см) із вкрапленнями дріб-
них камінців. такий прошарок формується 
у місцях, де було складене каміння, а потім 
забране. Він проходив по верхній межі при-
родно сформованого шару чорнозему на 
глибині 1,10—1,20 м від сучасної поверхні, 
у північних та центральних квадратах А/
Б 1/9. У південних (А/Б 10/12) — виявлено 
підлогу підвалу (під прибудовою до нового 

1. При закладанні розкопів ми змушені були зважа-
ти на зелені насадження та пішохідні доріжки.

Рис. 2. тернопільський замок, 2018; стратиграфія кв. А/Б 1/2 розкопу XVIІ: 1 — дерновий шар (А); 2 — буді-
вельне сміття (Б); 3 — замощення з битої цегли (Бц); 4 — чорнозем з дрібними камінцями та шматочками битої 
цегли (Г); 5 — темно-сірий перевідкладений грунт (СГ); 6 — гашене вапно (Ґ); 7 — глина перемішана з чорнозе-
мом (Д); 8 — жовтий крупнозернистий пісок (е); 9 — горілий шар (є); 10 — чорнозем з косими, паралельними 
прошарками глини (ж); 11 — глина з попелом та вигликами; 12 — глина з незначними домішками чорнозему; 
13 — каміння плитчасте, світло-жовтого кольору; 14 — чорнозем (І); 15 — камінь-вапняк



Тернопільська область

19�

палацу, який не зберігся), замощену цеглою 
хVІІ—хІх ст., а під нею — яму для гасін-
ня вапна. Саме на яму і припали геологічні 
свердловини. Вище денної поверхні хVІ ст. 
у кв. А/Б 1/8 зафіксовано шар перевідкла-
деного темно-сірого ґрунту, ще вище — 
кам’яне замощення частини подвір’я або 
доріжки (кв. А/Б 5/8), а безпосередньо над 
ним — залишки замощення із битої цегли. 
Поверх битої цегли — шар будівельного 
сміття та навезений під час закладення скве-
ру чорнозем.

Під природно сформованим чорноземом, 
верхня межа якого є одночасно і рівнем се-
редини хVІ ст., іде шар темно-сірого ґрун-
ту, потім — світло-сірого, а на рівні близько 
2,50 м — материк.

розкоп XVIІ (рис. 1; 2). Денна поверхня 
часів будівництва замку проходить на гли-
бині 1,40—1,60 м і співпадає з верхньою ме-
жею похованого чорнозему тільки у кв. А/
Б-4 та, частково, А/Б-3. Далі чорнозем опус-
кається і за 5,5 м (біля північної стінки розко-

пу) фіксується вже на глибині 2,45 м. Простір 
між описаними рівнями заповнений чорно-
земом та темно-сірим ґрунтом (вперемішку) 
із тонкими, косими прошарками чорнозему.

Верхні шари — привезений чорнозем та 
будівельне сміття, під яким іде замощення 
з битої цегли (кв. А/Б 3/4, частково А/Б-2). 
Кам’яне замощення відсутнє.

Впродовж розкопок виявлено понад 170 
знахідок. це переважаю вироби з металу, в 
основному із заліза — кінські підкови, окуття 
возів, цвяхи, скоби, гаки та кільця, які закріп-
лювалися у стінах, дверні та віконні завіси або 
їх фрагменти, деталі замків, дверні ручки, на-
бої Першої та Другої світових воєн тощо.

Знахідки походять із перевідкладених 
шарів хІх—хх ст.

отже, у 2018 р. виявлено рівень денної 
поверхні середини хVІ ст. та перевірено ін-
формацію геологів. розкопками не підтвер-
дилося припущення, зроблене на основі 
геологічних досліджень, про менші розміри 
замку у хVІ ст.
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У поточному польовому сезоні спільна 
експедиція харківського історичного музею 
імені М. Ф. Сумцова та історичного факуль-
тету харківського національного універси-
тету імені В. Н. Каразіна проводили роботи 
на четвертій ділянці ранньосередньовічного 
катакомбного могильника біля с. Верхній 
Салтів. Було досліджено чотири катакомби 
(№ 145, 146, 148, 150) та поховальна камера 
катакомби 130, дромос якої виявлено та роз-
копано ще у 2015 р. також під час робіт були 
розкопані дромоси катакомб, у яких з яки-
хось причин не були зроблені поховальні 
камери (№ 143, 147, 149).

У дромосах усіх виявлених катакомбних спо-
руд були зафіксовані сліди проникнення до по-
ховальних камер у вигляді ходу для повторного 
проникнення, котрий перерізав дромос у тій 
його частині, що знаходилась безпосередньо 
перед поховальною камерою. Дно ходу пов-
торного проникнення до поховальної камери 
фіксувалося завдяки тонкому прошарку ґрун-
ту темно-коричневого кольору. У заповненні 
ходу повторного проникнення до поховаль-
ної камери катакомби 145 виявлено кам’яну 
закладку у вигляді плити з пісковику, яку ще 
у давнину відсунули від входу до поховальної 
камери. Плита була розвернута та знаходилась 
біля лівої бокової стінки дромосу, поряд зі вхо-
дом до камери. Біля нижнього краю закладки 
виявлені два залізних ножа з залишками дерева 
від піхов на лезі та два бронзових бубонця. Не 
дивлячись на те, що у дромосі катакомби № 148 
простежувався хід повторного проникнення до 
поховальної камери, закладка у вигляді верх-
нього каменю від жорен знаходилася на своєму 
місці та закривала вхід до камери. На дні ходу 
повторного проникнення до камери катакомби 
№ 150, безпосередньо на вході до поховальної 
камери, лежав на боку глечик, який у давнину 
було вилучено з камери.

Катакомби 130, 148, 150 відносилися до 
т-подібних земляних склепів, бо їх камери 
були перпендикулярні до дромосу. Довга 
вісь камер катакомб № 145, та № 146 розта-
шовувалась майже на одній лінії з дромосом 
поховальної споруди.

Поховальна камера катакомби 130 містила 
навмисне зруйновані у давнину кістяки двох 
дорослих людей (чоловіка та жінки). Небіж-
чики були покладені на підстилку з деревно-
го вугілля, головами вліво від входу. рештки 
чоловіка займали місце вздовж торцевої стін-
ки камери, рештки жінки розташовувалися 
ближче до входу в камеру. На дні камери 
був розкиданий чисельний поховальний ін-
вентар: бронзові литі бубонці; дві каблучки; 
одна бронзова сережка з рухомою підвіскою; 
бронзовий дротовий браслет; дзеркало (ри-
сунок: 1); залізні черешкові ножі; три астра-
гали; сердолікове та скляне намисто; деталі 
ременів взуття (пряжки, бляшки, наконеч-
ники); елементи поясної гарнітури (пряжка, 
бронзові бляшки, бронзовий наконечник 
поясу) (рисунок: 3—9); підвіска-амулет з пта-
шиними голівками (рисунок: 2).

У поховальній камері катакомбі 145 вияв-
лені рештки трьох людей (чоловіка, жінки та 
дівчинки-підлітка). Кістяки були навмисно 
зруйновані у давнину. За кістками, що зали-
шилися на своїх первинних місцях видно, що 
небіжчиків було покладено у випростаному 
положенні на спині головою вліво від входу 
до камери. На долівці камери виявлені такі 
речі: тесло-мотика; залізна сокира-чекан; за-
лізні черешкові ножі; сережка с металу білого 
кольору (рисунок: 13); дві каблучки; сердолі-
кове та скляне намисто; бронзові бляшки-на-
шивки від стрічки на голову (рисунок: 10—
12); дві срібні арабські монети (одна монета 
перетворена на нашивку, друга — на підвіс-
ку); бронзова «рогата» пряжка (рисунок: 14); 
металеві деталі від ремінців взуття (пряж-
ки, бляшки, наконечники (рисунок: 20, 21); 
бронзові литі бубонці; бронзові штамповані 
ґудзики грушоподібної форми; бронзові еле-
менти поясної гарнітури (пряжка, бляшки, 
наконечник поясу) (рисунок: 15—19, 22).

Поховальна камера катакомби № 146 міс-
тила рештки молодого чоловіка, що мали 
сліди невмисної руйнації, здійсненої у дав-
нину. Кістяк людини розташовувався вздовж 
довгої осі камери ногами до входу. Поряд з 
кістяком виявлені: три астрагали; залізний 
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черешковий ніж; фрагменти залізної рам-
частої поясної пряжки; глиняний горщик-
цідилка.

У поховальній камері катакомби 148 вияв-
лені рештки дорослого чоловіка та дитини, 
які лежали на підстилці з деревного вугілля. 
Кістяк чоловіка зберігав анатомічний поря-
док та розташовувався вздовж торцевої стін-
ки камери. Небіжчиків поклали у випроста-
ному положенні на спині головою вліво від 
входу, руки випростані вздовж тулуба, ноги 
прямі та перехрещені (зв’язані). Чоловіка 
супроводжували такі речі: тесло-мотика; со-
кира-чекан; залізні черешкові ножі; елементи 
поясної гарнітури (бляшки, наконечник по-
ясу) (рисунок: 26—28). З чоловіком пов’язана 
і шабля, яка була поставлена вертикально 
біля лівої бокової стінки камери поряд з за-
лишками м’ясної жертовної їжі та глиняним 
глечиком. Кістяк дитини розташовувався па-
ралельно кістяку чоловіка, ближче до входу 
до поховальної камери, та ніс сліди незнач-
ної навмисної руйнації, здійсненої у давни-
ну. Череп дитини лежав на зводі та був роз-
вернутий лицевим відділом до лівої бокової 

стінки камери. Дитину супроводжували такі 
речі: дві бронзові сережки з рухомою підвіс-
кою (рисунок: 29); срібна арабська монета, 
що була перетворена на нашивку; бронзові 
ґудзики та бубонці (рисунок: 24, 25, 30, 31); 
намисто зі скла; підвіска-амулет з пташини-
ми голівками (рисунок: 23).

Камера катакомби 150 містила вщент 
зруйновані рештки двох дорослих людей 
(чоловіка та жінки), які лежали на підстилці 
з деревного вугілля. На дні камери виявле-
ний такий поховальний інвентар: залізні че-
решкові ножі; бронзовий ґудзик-дзеркальце 
(рисунок: 33); сердолікове та скляне намисто; 
бронзові ґудзики; металеві деталі від ремін-
ців взуття (пряжки, бляшки, наконечники); 
дві бронзові сережки з нерухомою підвіскою 
(рисунок: 32); ґудзик стрижнеподібного типу 
(рисунок: 34); бронзова каблучка; елементи 
поясної гарнітури (бронзові литі бляшки, 
пряжка, наконечник поясу) (рисунок: 35—
39).

Знайдений поховальний інвентар дозво-
ляє датувати досліджені поховальні комп-
лекси початком — третьою чвертю IX ст.

роботи на Нетайлівському могильнику 
салтово-маяцької культури проводилися 
зусиллями співробітників відділу археоло-
гії харківського історичного музею імені 
М. Ф. Сумцова. На могильнику досліджено 
три поховання (№№ 534—536) у ґрунтових 
ямах. Усі поховальні ями орієнтовані своїми 
довгими сторонами вздовж лінії схід—захід. 
У могильних ямах поховань 534 і 536 були за-
фіксовані сліди повторного вкопу, який був 
зроблений ще в давнину та доведений до 
дна могильної ями.

яма поховання 534 на рівні її фіксації мала 
форму овалу, довжина якого становила 3,1 м, 
а ширина — 2,15 м. Біля дна могильна яма 
мала форму прямокутника із заокругленими 
кутами, розміри 2,72 × 0,74 м, була орієнто-
вана своїми довгими сторонами вздовж лінії 
схід — захід з незначним відхиленням на 
південь (азимут 86°). Дно могильної ями фік-
сувалося на глибині 3,1 м від сучасної повер-
хні. На дні знаходилися залишки дерев’яної 

труни розміром 2,44 × 0,4 × 0,15 м. рештки 
людини були представлені лише фрагмен-
том нижньої щелепи та кількома зубами, що 
розташовувалися на відстані 0,72 м від неї. 
таке розташування кісток черепа вказує на 
те, що в давнину в поховання було здійснено 
навмисне проникнення, внаслідок чого від-
булася руйнація кістяка небіжчика та, віро-
гідно, було вилучено частину поховального 
інвентарю. В заповненні повторного про-
никнення в могильну яму на глибіні 2,45 м 
від сучасної поверхні виявлено салтівську 
кубишку, яка лежало на боку. На дні труни 
був виявлений не чисельний інвентар: пряс-
лице зі свинцю (рисунок: 1); п’ять намистин 
зі скла (рисунок: 3—7); три дротові спірале-
подібні пронизки (рисунок: 2).

Північніше від поховання 534, майже 
впритул до нього, виявлено поховання 535, 
яке було здійснено у могильній ямі прямо-
кутної в плані форми розміром 1,85 × 0,8 м та 
глибиною 1,85 м від сучасної поверхні. Мо-
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гильна яма була орієнтована своїми довгими 
сторонами вздовж лінії північний схід—пів-
денний захід (азимут 68°). На дні ями, у пів-
нічно-східній її частині, стояв глиняний сал-
тівський кухоль, північніше від якого лежала 
на боку миска. Всередині миски знаходили-
ся два баранячі астрагали. В 0,12 м на пів-
денний захід від кухля фіксувалися залишки 
черепа людини. В 0,42 м від черепа людини, 
біля південної стінки ями, лежали: залізне 
тесло-мотика, фрагмент залізної пряжки. На 
цій же відстані, біля протилежної стінки мо-
гильної ями, знаходилися: ніж у дерев’яних 
піхвах; бронзовий роз’єднувач від поясу (ри-
сунок: 10); залізне кресало-фібула (рисунок: 
9). ще далі на південний схід від цих речей 
знайдено черешковий трьохлопатевий на-

конечник стріли (рисунок: 11) та обушок зі 
свинцю від кистеня (рисунок: 8).

В 1,8 м на схід від поховання 534 зафіксо-
вана могильна яма поховання 536. У плані 
пляма могильної ями мала форму прямокут-
ника з заокругленими кутами розміром 3,7 × 
1,97 м. яма була орієнтована своїми довгими 
сторонами вздовж лінії схід—захід (азимут 
90°). В ямі глибиною 2,75 м від сучасної по-
верхні було здійснено поховання людини 
у супроводі коня. Для поховання людини 
була відведена східна частина могильної 
ями. людські рештки на дні ями відсутні, 
тут були виявлені залишки шкіряного пояс-
ного ременя оздобленого срібними бляшка-
ми на наконечником (рисунок: 12—16). Під 
залишками шкіряного поясу фіксувалися 

Інвентар з поховань, досліджених на Нетайлівському могильнику: 1—7 — поховання 534; 8—11 — похован-
ня 535; 12—25 — поховання 536
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рештки дерев’яної труни, зверху пояс був 
перекритий фрагментом дерева від її криш-
ки. Поряд з залишками поясу виявлені три 
залізних ножа, що були в одних піхвах. У 
західній частині могильної ями знаходився 
кістяк коня, який частково розташовувався 
у навмисно зробленій ніші-підбої, що була 
зроблена у західній стінці могильної ями. 
Коня було покладено на лівий бік з підіг-
нутими під себе ногами, головою на пів-
ніч. На кістяку коня знаходилися: залишки 
дерев’яного сідла з металевими оковками 

передньої луки, стремена, залізні вудила з 
цвяхоподібними псаліями, залізні пряжки і 
кільце від збруї, круглі та щитоподібні сріб-
ні бляшки від ременів збруї коня (рисунок: 
22—25). також тут були елементи зі срібла, 
що прикрашали ремені на голові коня: дві 
пряжки (рисунок: 17); чотири наконечника 
на ремені (рисунок: 21), бляшки круглої та 
п’ятикутної форми (рисунок: 18—20).

Усі знайдені поховання залишені пред-
ставниками салтово-маяцької культури та 
датуються першою половиною IX ст.

Спільними зусиллями ДП НДц «оАСУ» 
ІА НАНУ та оКЗ «харківський науково-ме-
тодичний центр охорони культурної спад-
щини» проводились суцільні розвідки на те-
риторії Дергачівського р-ну харківської обл. 
Мета проведення розвідок — інвентаризація 
об’єктів археологічної спадщини.

Загалом було обстежено 164 пам’ятки 
археології, серед яких як вже відомі (152), 
так і щойно виявлені (12) об’єкти. роботи 
проводилися з визначення їх культурної 
належності та площі поширення культур-
ного шару, нанесення пам’яток на архео-
логічну карту Дергачівського р-ну (об’єкти 
прив’язано до системи координат WGS 84), а 
також з невід’ємною їх фотофіксацією і скла-
данням планів.

Археологічна спадщина Дергачівщини 
представлена у переважній більшості кур-
ганними похованнями (126), поселеннями 
(37) та городищем, які належать до широ-
кого хронологічного діапазону (ІІ тис. до 
н. е. — XVIII ст. н. е.).

Для встановлення потужності культурних 
нашарувань і меж виявлених пам’яток до-
слідниками проведено шурфування дев’яти 
раніше невідомих поселень у водозборах 
рр. Уда і лопань, а також уточнено топог-
рафію і розміри трьох щойно виявлених та 
восьми вже відомих поселень (рисунок).

Багатошарове поселення Лужок 3, Малода-
нилівська селищна отГ (щойно виявлене). 
розташоване на північно-східній околиці 
села на невеликому заплавному підвищенні 
правого берега р. лопань. територія посе-
лення має розміри 112 × 94 м. У його крайнь-
ому північному куту закладено пошуковий 

шурф площею 1 м2. Потужність культур-
ного шару поселення складає 0,35 м. Куль-
турні рештки репрезентовані фрагментами 
гончарного посуду черняхівської культури 
ІІІ—V ст., фрагментами стінок світлоглиня-
них амфор, а також малоінформативними 
уламками кераміки доби бронзи із ретельно 
відмуленим керамічним тістом з домішками 
піску.

Поселення «Дергачі — вулиця Горького», Де-
ргачівська міська рада (щойно виявлене). 
розташоване за 0,37 км на північ від приват-
ної забудови на однойменній вулиці півден-
но-західної околиці м. Дергачі, на правому 
березі балки. На військово-топографічній 
карті Західної частини російської Імперії 
(т. зв. карта Шуберта 1869) зазначена балка 
іменується як Дуброваха. По її дну протікає 
струмок, що впадає в р. лопань.

Культурні рештки зафіксовані на площі 
3,08 га (284 × 167 м). У центральній частині 
поселення зафіксовано зольник діаметром 
28 і 0,3 м заввишки. його попеляста повер-
хня густо насичена фрагментами ліпного 
посуду та потрощених тваринних кісток. 
На південь від зольника закладено пошуко-
вий шурф площею 1 м2. Глибина залягання 
культурних решток до 0,4 м. речові артефак-
ти представлені уламками ліпного посуду, 
фрагментами зубів та ребер домашньої ху-
доби. За керамічними аналогіями поселення 
датовано V—ІV ст. до н. е. (скіфський час).

Поселення Безруки 2, Безруківська сільська 
рада (щойно виявлене). розташоване на пів-
нічно-східній околиці с. Безруки. Пам’ятка 
займає високу надзаплавну терасу лівого 
корінного берега р. лопань, яка утворена 
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крутими вигинами річкової течії та остан-
ців.

Культурні рештки поширені на 150 м 
вздовж схилу та на 210 м вглиб берегової 
смуги. Вони репрезентовані виключно фраг-
ментами гончарного посуду черняхівської 
культури (ІІІ—V ст.).

У південно-східному куті поселення ло-
калізується окрема ділянка, приблизна пло-
ща якої 0,85 га. На поверхні знайдено уламки 
повторно перепаленої гончарної кераміки з 
характерною маркою поверхнею та фраг-
мент сердолікової намистини зі слідами дов-
готривалого перебування у вогні. Перелічені 
знахідки вказують на наявність слідів ґрун-

тового могильника. На місці знахідки на-
мистини було закладено пошуковий шурф 
площею 1 м2. Культурні рештки залягають 
до глибини 0,25 м.

Багатошарове поселення Шевченка, Козачо-
лопанська селищна рада (щойно виявлене). 
розташоване на східній околиці с. Шевченка, 
на пласкому мисі надзаплавної тераси пра-
вого берега р. лопань. Культурні рештки по-
ширені на площі 3,83 га (360 × 0,150 м) довгою 
віссю паралельно річкового плину. У цент-
ральній частині поселення закладено шурф 
площею 1 м2. основна глибина концентрації 
речових артефактів варіює від нульової поз-
начки до 0,8 м, поодинокі рештки залягають 

Карта розташування досліджених пам’яток у Дергачівському районі
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до глибини 1,25 м, переважно у кротовинах. 
У шурфі на глибині 0,15 м виявлено динарій 
траяна 98 р. н. е. Матеріальні артефакти 
репрезентовані здебільшого фрагментами 
гончарної кераміки черняхівської культу-
ри ІІІ—V ст. і уламками посуду черкаського 
типу (хVІІІ ст.), декорованого опискою та 
малочисельними фрагментами ліпного по-
суду, зрідка прикрашеного рельєфним орна-
ментом пізньозрубного зразку (хІV—хІІ ст. 
до н. е.).

Поселення В’язів Яр, Вільшанська селищна 
рада (щойно виявлене). Займає лівий берег 
балки — правої притоки р. Уда, на південь 
від с. Вільшани. На орній поверхні зафіксо-
вані три зольники, площа розповсюдження 
культурних решток сягає 9,86 га (400 × 370 м). 
У центральній частині поселення закладено 
шурф площею 1 м2. Культурні нашаруван-
ня залягають до глибини 0,65 м від денної 
поверхні. речові артефакти репрезенто-
вані бронзовим тригранним вістрям стріли, 
уламками ліпного посуду, глиняними пряс-
лицями, виробами з кварциту та кістками 
тварин. За супутнім керамічним матеріалом 
поселення датоване V—ІV ст. до н. е. та при-
належне скіфській культурі.

Поселення в урочищі Шматове, Вільшанська 
селищна рада (щойно виявлене). розташо-
вується на вододільному плато біля витоків 
вологої балки — правої притоки р. Криво-
ротівка (права притока р. Уда). Площа по-
ширення культурного шару становить 7,6 га 
(460 × 220 м). Виявлено три зольника. речові 
збори на поверхні зольників та прилеглій 
території поселення дали велику кількість 
уламків ліпної кераміки, пряслець, виробів 
з кварциту тощо. Закладено шурф площею 
1 м2. Потужність культурного шару стано-
вить 0,5 м. Поселення належить до скіфсь-
ких старожитностей, хронологічні межі його 
існування V—ІV ст. до н. е.

Поселення Вільшани, Вільшанська селищна 
рада (щойно виявлене). розташоване на ви-
сокому вододільному плато поряд із захід-
ною околицею смт Вільшани. Культурні ре-
штки залягають на площі 9,85 га (459 × 280 м). 
Зафіксовано чотири зольника 0,1—0,3 м 
заввишки та 20—30 м у діаметрі, переваж-
но навколо них концентруються культурні 
рештки. Знахідки здебільшого представлені 
фрагментами ліпного посуду. У південно-за-
хідному секторі поселення закладено шурф 
площею 1 м2. Потужність культурного шару 
становить 0,2 м. об’єкт належить до скіфсь-
ких пам’яток (V—ІV ст. до н. е.).

Поселення Березівські Води, Пересічанська 
селищна рада (щойно виявлене). розташова-
не на вододільному плато правого корінно-
го берега р. Уда, на північ від с. Березівське. 

Площа поширення культурного шару ста-
новить 7,8 га (450 × 250 м). Виявлено шість 
зольників висотою 0,1—0,2 м та від 10 до 30 м 
у діаметрі. Біля північно-західного кордо-
ну поселення закладено пошуковий шурф 
площею 1 м2. Потужність культурного шару 
становить 0,4 м. речові знахідки походять 
переважно із попелястих плям розораних 
зольників — уламки ліпного посуду, пряс-
лиця. Культурні нашарування належать до 
скіфських старожитностей V—ІV ст. до н. е.

Поселення Коробки-Польова, Дергачівська 
міська рада (щойно виявлене). Займає водо-
дільне плато поряд із витоками вологої бал-
ки Дуброваха — права притока р. лопань. 
Культурні нашарування розповсюджені на 
площі 5,52 га (280 × 230 м). Виявлено п’ять 
зольників 0,1—0,3 м заввишки та 20—30 м 
завширшки. Артефакти зосереджені на 
поверхні зольників у вигляді численних 
фрагментів ліпного посуду, пряслець і двох 
бронзових вістер стріл. У північно-західній 
частині поселення закладено шурф площею 
1 м2. Потужність культурних нашарувань 
0,6 м. Поселення датується V—ІV ст. до н. е. 
та відноситься до скіфського часу.

Крім того, велась пошукова робота з пере-
вірки результатів візуального співставлення 
супутникових знімків з метою виявлення 
раніше невідомих поселень. Завдяки подіб-
ній методиці вдалось виявити поселення 
доби бронзи Черкаська лозова 9 (південно-
східна околицяс. Черкаська лозова), скіфсь-
ке поселення і зольники в ур. Сафонова Гора 
(південна околиця с. Польова), багатошаро-
ве поселення Мала Данилівка-Приміська 
(на південно-західній околиці смт Мала Да-
нилівка) та інші.

разом з пошуком нових пам’яток прове-
дено уточнення площ та складання новітніх 
топографічних планів раніше відкритих по-
селень пізньоримської доби ІІІ—V ст.: посе-
лення Курортне (на північ від с. Березівське), 
поселення Коротич (на північний захід від 
селища), поселення Коротич 2 (біля заліз-
ничної платформи «Подвірки»), поселення 
Шаповалівка (на північній околиці села), по-
селення Дементіївка (на північний схід від 
села), поселення Шовкопляси (на північній 
околиці села), поселення Черкаська лозова 3 
(на північній околиці села), поселення лля-
не (на північний схід від с. Дементіївка).

таким чином, щойно виявлені і задокумен-
товані пам’ятки розширюють наші дані про 
систему заселення водозборів річок лопань 
та Уда в Дергачівському районі. В цілому, 
проведені дослідження значно поповнюють 
і уточнюють археологічну карту старожит-
ностей від доби бронзи до козацького часу 
харківщини.
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Уже два сезони поспіль продовжуються 
дослідження Кицівського археологічного 
комплексу біля с. Кицівка Печенізького р-ну 
харківської обл. (рис. 1: 1).

На Кицівькому городищі були продов-
жені роботи щодо уточнення меж пам’ятки, 
характеру планування оборонних споруд 
та ґрунтових відкладень у межах дворища. 
З цією метою були закладені два шурфи та 
розкоп на південній експозиції городища, 
який перерізав ескарпований край мисового 
підвищення, зверненого до харківської пус-
телі (рис. 1: 2). Шурф 1, закладений у внут-
рішнього боку північного валу, не виявив 
культурного шару. Проте було з’ясовано, що 
під нанесеним піском є щільний шар чорно-
зему, в якому містилась фракція пісковикової 
жорстви. Шурф 2, закладений на ймовірній 
трасі проходження городищенського валу, 
також зафіксував доволі потужні напласту-
вання нанесеного піску, під яким був виявле-
ний гумусований піщаний шар та суцільний 
шар рваних пісковикових каменів. останні, 
скоріш за все, є залишками конструкцій обо-
ронної споруди. розкоп 1 на ескарпі виявив 
розвали рваних пісковикових каменів, які 
зокрема, мали місце і на горизонтальному 
майданчику споруди.

роботи на селищі Кицівка 1 продовжені в 
розкопі 1. Стратиграфія розкопу не відрізня-
лась від минулорічної: під невеликим шаром 
дерну (5 см) залягає шар навіяного піску по-
тужністю 40—50 см. Нижче, до рівня заляган-
ня материку (90—100 см від сучасної поверхні) 
розміщується гумусований культурний шар із 
вкрапленнями золи, вугілля та фрагментами 
різноманітних речей (перш за все керамічних 
посудин). Він неоднорідний за своїм складом 
й розподіляється на шари трьох відтінків, які 
співвідносяться з різними хронологічними 
періодами. Верхні 10—15 см — майже чорний 
ґрунт, в якому траплялися знахідки періоду 
заселення Слобожанщини (хVІІ—хVІІІ ст.). 
Нижче залягає більш світлий золистий про-
шарок із знахідками кераміки періоду розви-
нутого середньовіччя (хІV—хV ст.). його по-
тужність складає 20—25 см. Під ним до рівня 
материка залягає сірий ґрунт із знахідками 
періоду ІІI—V ст. Зазначимо, що чіткої межі 
між другим і третім прошарком гумусовано-
го піску не спостерігається.

Культурний шар насичений знахідками. 
особливо скупченість артефактів спостері-

галася в комплексах і в прилеглих до них 
секторах.

основною категорією знахідок в пло-
щині розкопу були фрагменти керамічно-
го посуду, які розподіляються за групами в 
залежності від епохи, якій вони належать: 
матеріали гунського часу, салтово-маяцької 
культурної спільноти (без суцільного куль-
турного шару), ординського часу та епохи 
заселення Слобожанщини.

У ході робіт 2018 р. здійснено дообстежен-
ня комплексів, виявлених в 2017 р. Зокрема, 
була повністю розкопана округла яма 1, яка, 
вочевидь, є залишками млина-вітряка: вияв-
лені рештки дерев’яних елементів та піско-
викові камені, що слугували, скоріш за все, 
в якості противаги надземної частини при-
строю. Попередньо — на основі фрагментів 
керамічного посуду (рис. 2: 4—6) та виробів 
із скла — комплекс може бути датований в 
межах XVII—XVIII ст. означений кераміч-
ний посуд був виготовлений на гончарно-
му колі з каолінової глини. Поверхня має 
рівномірний бежево-коричневий відтінок. 
Вона прикрашена ангобованим геометрич-
ним орнаментом бурого відтінку у вигляді 
радіальних ліній, між якими розміщено ря-
док косих мазків, розташованих рівномірно 
або згрупованих по п’ять. На окремих зраз-
ках має місце темно-зелена полива, нанесена 
по губі посудини як ззовні, так і всередині. 
Губи посудин високі з незначним розширен-
ням по краю, дещо відігнуті назовні. Части-
на посуду мала виражений перелам на пе-
реході плічка до тулубу. окрім керамічного 
посуду, в комплексі містилися фрагменти 
дисковидного віконного скла зеленого від-
тінку з ущільненим краєм шляхом завороту 
скляної маси.

також були дообстежені господарська 
яма 4 з цілою та колотими металургійними 
крицями, а також шлаками, які за аналізом 
стратиграфічних відкладень можуть бути 
віднесені до розвиненого середньовіччя, а 
саме ординського часу, артефакти якого мали 
місце в культурних нашаруваннях в межах 
розкопу. Серед них слід відмітити столовий 
кухонний керамічний посуд, прикрашений 
нарізним як гребінцевим радіальним орна-
ментом по тулубу (рис. 2: 2), так і хвилястим 
(рис. 2: 3) по плічку. Губи посудин дещо від-
хилені назовні з невеликим потовщенням 
та сплощенням по краю. щільне тісто цих 
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сіроглиняних виробів на зламі має нерівно-
мірний опал, недостатній зсередини. До сто-
лового посуду віднесені сіроглиняні фраг-
менти з добре вимученого тіста, прикрашені 
вертикальними лощеними смугами, які ши-
роко розповсюджені на керамічних виробах 
салтово-маяцького кола старожитностей. та-
кож мали місце фрагменти тарного посуду у 
вигляді червоноглиняних амфор тощо.

У ході робіт була дообстежена й яма 2 часів 
Великого переселення народів, що являла 

собою незначною мірою заглиблену округ-
лу в плані споруду з опорним стовпом посе-
редині. У її заповненні виявлені фрагменти 
ліпного керамічного посуду, які також мали 
місце і в культурних нашаруваннях за межа-
ми будівлі (рис. 2: 1). Відігнута назовні губа 
таких посудин почасти має пальцеві защи-
пи та вдавлення по краю. Сіро-бежеве тіс-
то цих виробів шамотоване (з подрібненою 
керамічною масою) та має сліди пальцевих 
загладжувань зовнішньої та внутрішньої 

Рис. 1. Кицівський археологічний комплекс: 1 — загальна карта пам’яток; 2 — план Кицівсь-
кого городища; 3 — план селища Кицівка 1 
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поверхонь. На останній також слід відміти-
ти глибокі радіальні пальцеві вдавлення, які 
залишені на сирій масі під час формування. 
Деякі посудини мали чітко виражене ребро 
посередині тулубу.

окрім комплексів, що виявлені в 2017 р. і до-
обстежені у поточному польовому сезоні, були 
виявлені і інші, між яких вирізняється глибока 
округла господарська яма та дерев’яна огоро-
жа, що разом становили елементи комплексу 
споруд садиби XVII—XVIII ст.

окрім робіт на городищі та селищі, був 
оглянутий Кицівський кремаційний мо-
гильник салтово-маяцької культурної спіль-
ноти. результати огляду невтішні: територія 
пам’ятки має чисельні сліди грабіжницьких 
ям. На поверхні навіть відсутні фрагменти 
поховального інвентарю, який, зазвичай, 
грабіжники не забирають: фрагменти заліз-
них котлів та інші речі поганого стану збе-

реженості. це свідчить про те, що слідом за 
«мисливцями» за археологічними речами 
територія могильника була остаточно пог-
рабована збирачами металобрухту.

таким чином, в 2018 р. були проведені 
археологічні дослідження на Кицівському 
археологічному комплексі (городищі, сели-
щі Кицівка-1 та кремаційному могильнику) 
який розташований поблизу Каганського 
перелазу — старовинної переправи через Сі-
верський Донець, яка сполучала в меридіо-
нальному напрямку території Степу та лісо-
степу і мала, безперечно, важливе не тільки 
стратегічне, а вочевидь, і економічне значен-
ня. Продовження робіт на означеному колі 
пам’яток дозволить уточнити їх топологію, 
роль шляхових сполучень в житті серед-
ньовічного населення регіону, з’ясувати ет-
нокультурну ситуацію та визначити її дина-
мічні процеси у часовому вимірі.

рис. 2. Знахідки з селища Кицівка 1: 1 — фрагмент ліпної посудини часу Великого переселення народів; 2, 
3 — фрагменти посудин ординського часу; 4—6 — фрагменти посудин XVII—XVIII ст.
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У 2018 р. Середньовічна археологічна екс-
педиція харківського національного педуні-
верситету ім. Г. С. Сковороди продовжила 
дослідження городища, що знаходиться на 
правому березі Сіверського Дінця в с. Мох-
нач Зміївського р-ну харківської обл. роботи 
були продовжені у розкопі 10 на північному 
дворі, культурний шар якого відноситься до 
салтівської археологічної культури (друга 
половина VIII — середина х ст.). У звітному 
сезоні вивчено нові ділянки загальною пло-
щею 265,5 м2, що збільшило єдину дослід-
жену площу у північно-західному секторі 
пам’ятки до 8301 м2. Потужність культурно-
го шару становила 15—30 см.

У ранньосередньовічному горизонті ін-
коли зустрічалися артефакти від бронзової 
доби до нового і новітнього часів. Серед сал-
тівських артефактів переважають, зазвичай, 
уламки гончарного посуду, індивідуаль-
них знахідок небагато. Вони представлені 
найпоширенішими видами знарядь праці 
та речами побутового вжитку. Серед таких 
слід виділити залізні: ножі, голки, шила, ула-
мок стінки казана, дужка від цеберка, гачок. 
Кам’яні речі цієї групи (з кварциту або піс-
ковику) представлені уламками точильних 
каменів і жорен, а також розтиральником 
від зернотерки. Пряслиця були створені зі 
стінок гончарного салтівського посуду. Слід 
додати, що в цьому році виявлено чимало 
слідів залізоробного виробництва: чорноме-
талургійні шлаки та стінки колб від тиглів 
залізоробних горен лісостепового типу. 
особливо рясно їх було на західній ділянці 
розкопу 10. Кінська упряж та культові речі в 
культурному шарі цього сезону не представ-
лені, а зброя — в єдиному екземплярі: залізна 
скоба віл сагайдаку у комплексі 113 (рис. 1: 
4). Предмети одягу та прикраси репрезен-
товані сердоліковою бусиною та бронзови-
ми виробами: бляшка із рослинним орна-
ментом із стовпчиками для кріплення (рис. 
1: 7), пошкодженою пряжкою для ременя із 
рештками стовпчикового кріплення (рис. 1: 
6) та вставка в перстень з не до кінця зрозумі-
лим рослинним орнаментом (рис. 1: 3).

Скіфські матеріали представлені поодино-
кими фрагментами ліпної кераміки. Новий 
час презентовано невеликою кількістю кера-
мічних уламків від гончарного та скляного 
посуду, а також уламком кахлі та фрагмен-
том залізної підкови від каблука (залізо).

У 2018 р. було досліджено один комплекс, 
що був винайдений ще в минулому сезоні, та 
виявлено ще шість нових — усі належать до 
салтівської археологічної культури. З остан-
ніх, за браком часу, до кінця вивчено лише 
половина. ще три комплекси мають різний 
ступінь дослідження, і завершення їх вивчен-
ня заплановано на наступний сезон. таким 
чином, з чотирьох до кінця вивчених ком-
плексів маємо два житла, погріб з вхідним 
тамбуром, та погріб із зерносховищем. Най-
більшій інтерес викликають житла, в кож-
ному з яких зафіксовані сліди поховального 
культу. одне з них — комплекс 113 — містив 
рештки кремаційного обряду (стаття з аналі-
зом цього комплексу підготована до одного з 
харківських збірників). У цій публікації дано 
аналіз комплексу 112, що є рештками заглиб-
леного житла, в якому містилося групове ін-
гумаційне поховання.

Котлован житла являв собою квадрат з 
верхніми розмірами по зачистці (на глибині 
40 см) — 260 × 260 см, якій на рівні плоскої 
глиняної підлоги (80 см) становив в плані 
250 × 240 см (рис. 2). Вхід в приміщення був 
з північного кута, де зі східного боку північ-
но-західної стінки простежена невелика ніша 
зі сходинкою на глибині 60 см. Горизонтальні 
розміри сходинки — 70 × 30 см. У південно-
західному секторі житла розміщалося вог-
нище: округле в плані заглиблення (нижче 
5 см від рівня підлоги) діаметром 35 см. У за-
повненні вогнища зустрічалося перепалене 
піщано-глиняне кришиво та шматки чорно-
металургійного шлаку, які могли бути вико-
ристані як теплонакопичувачі. материковий 
ґрунт під вогнищем був пропечений на 3—
5 см. У північно-східному секторі котловану 
житла (торцем практично до середини пів-
нічно-східної стіни) виявлена прямокутна в 
плані яма, яку, імовірно, використовували 
для збереження сімейних речей. ЇЇ розміри в 
плані становили 100 × 45 см. У ній простеже-
но два рівня дна: на глибині 90 см (40 × 45 см) 
і на рівні 105 см (60 × 45 см). Побіжно відзна-
чимо, що ямки подібної форми нам не відо-
мі на лісостепових салтівських поселеннях у 
верхній течії Сіверського Дінця.

Загальне заповнення котловану житла 
складалося зі щільного напливного чорно-
зему, якій вкрай важно піддавався лопаті, з 
незначним додаванням керамічно-пічно-
го та вугільного кришива. У цьому ґрунті 

В. Колода

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ЖИТЛОВО-ГОСПОДАРЧИХ  
І КУЛЬТОВИХ КОМПЛЕКСІВ НА ГОРОДИЩІ В с. МОХНАЧ
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виявлено понад 60 фрагментів салтівсько-
го гончарного посуду, які представляли всі 
його категорії (половина складали уламки 
кухонних горщиків); в незначній кількості 
були виявлені  рвані камені, кістки тварин 
та два уламки невизначених залізних пред-
метів. Найцікавішими знахідками у цьому 
житловому комплексі салтівської культу-
ри є рештки чотирьох похованих дорослих  
осіб.

Усі кістяки мають украй погану збере-
женість, що ми пов’язуємо зі значною кис-
лотністю ґрунту на північному дворі горо-
дища Мохнач. Більшість кісток простежені 
лише по смужках тліну, що дає можливість 
зробити висновок щодо просторової орієн-
тації та поз померлих, що були покладені в 
ряд (від північно-західної до південно-схід-
ної стіни котловану) перпендикулярно його 
північно-східному борту. Усі вони були ук-
ладені випростано на спині, головою на пів-
нічний схід.

Кістяк 1 (в північному куті) розташовував-
ся на глибині 60 см (на насипному чорнозем-
ному ґрунті культурного шару), практично 
торкаючись головою північно-східної стін-
ки. Череп потиличною кісткою лежав вниз, 
очницями — вгору, нижня щелепа — впа-
ла донизу. Судячи по рештках хребців, ре-
бер та ключиць, тіло лежало випростано, 
руки — вздовж тулуба. Ноги, судячи по ре-
штках кісток, були з’єднані у щиколотках (не 
виключно, що перед нами втілення одного з 
варіантів «знешкодження небіжчика». Прок-

симальний епіфіз правої стегнова кістка від-
сунутий вбік від стегна. Супроводжувальні 
речі відсутні. Виходячи з того, що частина 
молярів знаходилася ще в альвеолах, це була 
молода людина.

Кістяк 2 (також у північному куті) роз-
ташовувався на глибині 60 см, на північ і 
впритул до кістяка 1, дещо повернутий у 
його бік (на ліве плече). Своєю верхньою 
частиною знаходився на сходинці входу в 
приміщення, а нижньою — на насипному 
чорноземному ґрунті культурного шару. Че-
реп був відтятий від хребта, дещо зсунутий 
у північно-східному напрямку та знаходився 
на потиличній кістці з невеликим нахилом 
вправо, таким чином, що очниці були спря-
мовані вправо та вверх. Біля вушних отворів 
по одній мережці з білого металу (рис. 1: 1, 
2). Нижня щелепа практично зруйнована. 
рештка кістяка являла собою кістковий тлін 
(збереглися лише кілька ребер та пооди-
нокі хребці). Упевнено можна казати лише 
те, що права рука була зігнута у ліктьово-
му суглобі та своїм передпліччям лежала на 
кістяку 1. Права нога була витягнутою у бік 
стоп кістяка 1. Виходячи зі стану зубів (ана-
логічний до кістяка 1) та наявності прикрас, 
можна сказати, що кістяк належав молоді  
жінці.

Кістяк 3 розташовувався на глибині 80 см 
(на підлозі), практично на відстані 100 см на 
південь від кістіка 1, поряд з прямокутною 
ямою — практично на центральній вісі жит-
ла (північний схід — південний захід). Май-

Рис. 1. Знахідки 2018 р. з розкопу 10 на городищі Мохнач: 1—3, 6, 7 — кольоровий метал; 4, 
5 — залізо
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Германо-Слов’янська експедиція хар-
ківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна сумісно з євразійським відді-
лом Германського археологічного інституту 
продовжувала дослідження пам’яток пізньо-
римського часу на території харківської обл. 
Продовжено розкопки поселення та могиль-

ника Війтенки І, могильника Зачепилівка, 
також проведено розвідки на території Вал-
ківського р-ну.

Дослідження на поселенні Війтенки 1 (Валківсь-
кий р-н). У 2010 р. було проведено геомагніт-
ну зйомку частину ділянки Б поселення. За 
отриманою картою геомагнітних аномалій 

же зітлілий череп лежав на правій щоці (зава-
лився після ослаблення м’язів?). Для аналізу 
вдалося взяти лише зуби, що за ступенем 
зношеності свідчать про більш поважний вік 
небіжчика, аніж у кістяків 1 і 2. Виходячи з 
напрямків ліній кісткового тліну, небіжчик 
лежав випростано на спині з рівними нока-
ми та руками вздовж тіла.

Кістяк 4 знаходився на гли-
бині 80 см (на підлозі), на від-
стані 80 см на південь від кістя-
ка 3, вздовж південно-східної 
стінки котловану. Майже зітлі-
лий череп лежав на лівій щоці. 
Судячи з розташування майже 
зітлілих кісток, небіжчик ле-
жав на спині, випростано, права 
рука — уздовж тулуба, ліва — зіг-
нута у ліктьовому суглобі і своїм 
дистальним краєм спрямована 
до південно-східної стіни. Зуби 
померлого були найбільш круп-
ними та найбільш зношеними у 
порівнянні із усіма іншими по-
хованими у житлі. цей факт, а 
також залізний клювець зі скоше-
ним обушком (рис. 1: 5), що був 
знайдений під його лівою лопат-
кою, дають можливість визначи-
ти, що це був дорослий чоловік 
(не виключно, що він був главою 
родини, що й була тут похована.

Знахідка такого рідкісного 
для раннього середньовіччя різновиду зброї 
клювця унікальна. Аналогій йому на тери-
торії хозарського каганату нам не відомо.

Практично щорічні роботи на городищі 
в с. Мохнач завжди приносять яскраві ком-
плекси та унікальні знахідки, що стимулює 
подальше дослідження даної пам’ятки, яке і 
планується продовжити в наступному році.

Рис. 2. План та профіль комплексу 112 
розкопу 10 на городищі Мохнач. Умов-
ні позначки: 1 — денна поверхня, 
культурний шар; 2 — передматерик 
та материк; 3 — вогнище, пропечений 
шар; 4 — кістковий тлін, напрямки кіс-
ткового тліну; 5 — клювець, сережки

М. Любичев, К. Мизгін, Е. Шультце, К. Варачова, Д. Філатов, В. Руснак 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК  
ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ЧАСУ НА ХАРКІВЩИНІ 
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з 2011 р. триває дослідження цієї ділянки. У 
2018 р. загалом було досліджено площу 235 м2. 
Культурний шар насичений знахідками: 
фрагментами гончарної кераміки та амфор 
пізньоримського часу, уламками обмазки та 
кістками тварин, також виявлені різні індиві-
дуальні речі. Досліджена яма та заглиблений 
об’єкт (відповідно об’єкти 32 та 33).

Дослідження на поселенні Війтенки 2 (Вал-
ківський район).це поселення знаходиться на 
протилежному (північному) схилі вологої 
балки. У 1975 р. о. Дяченко здійснив тут не-
великі розкопки. Під час нашого шурфуван-
ня поселення у 2015 р. одним з шурфів (№ 5) 
було відкрито пляму котловану заглиблено-
го об’єкта. У 2018 р. почато його досліджен-
ня і розкопом площею 56 м2 повністю розчи-
щено пляму котловану споруди, простежено 
стратиграфію до цього рівня. Культурний 
шар насичений знахідками: фрагментами 
гончарної кераміки та амфор пізньорим-
ського часу, уламками обмазки та кістками 
тварин, також виявлені різні індивідуальні 
речі. Наразі об’єкт законсервовано для по-
дальшого вивчення наступного року.

Дослідження на могильнику Війтенки (Вал-
ківський р-н). роботи проводились у двох 
напрямках — виявлення західної межі мо-
гильника та розкопки у його південно-схід-
ній частині. Загальна досліджена площа у 
2018 р. становить 230 м2. Відкрито вісім похо-
вань (№ 225—232): чотири інгумації та чоти-
ри кремації. У культовому шарі могильника 
знайдено уламки перепалених кісток, фраг-
менти гончарної кераміки та амфор із вто-
ринно обпаленою поверхнею. Слід виділи-
ти поховання 231 (інгумація), яке належало 
дитині. Воно орієнтовано на північ, його ін-
вентар включає 22 кружальні посудини, цілу 
вузькогорлу світлоглиняну амфору Шелов F 
з дипінті, дві бронзові пластинчасті фібули, 
набір намистин, роговий гребінь, чотири 

рогові підвіски типу «палиця Геракла», дві 
підвіски-мушлі, два глиняних прясла, кістя-
ний гольник, залізну голку та ніж, кістки вів-
ці, молочного поросяти та шкарлупки яєць.

Дослідження на могильнику біля смт Заче-
пилівка (Зачепилівський р-н). Кожен рік про-
довжується інтенсивне руйнування могиль-
ника піщаним кар’єром, під час розробки 
якого було виявлено цю пам’ятку. У 2018 р. 
вивчали східну ділянку, що примикає до 
кар’єру. Досліджено 192 м2 та виявлено дві 
урнові кремації (поховання 42, 43), та дві ін-
гумації (поховання 44, 45). У культовому шарі 
могильника зустрічаються дрібні фрагмен-
ти гончарної та ліпної кераміки із вторинно 
обпаленою поверхнею.

Археологічні розвідки у Валківському р-ні. 
Мета розвідок — поповнення археологічної 
карти області дніпро-донецького вододілу 
пізньоримського часу — початку доби Ве-
ликого переселення народів. Було оглянуто 
розорані ділянки від витоку до середньої 
течії р. Мокрий Мерчик з двома правими та 
однією лівою притоками, від витоку до се-
редньої течії р. Карамушина, витоку р. Мжа, 
додатково були оглянуті ділянки біля сіл 
трохимівка, Баранове, Бурякове, яхременки, 
Сніжків, Кантакузівка. таким чином, розвід-
ками були відкриті 13 поселень бронзової 
доби — Баранове 2, 3, Валки 5, Шевченко-
ве 2—6, Старий Мерчик 2—4, Перекіп 5 та 
могильник яхременки 1; 13 нових поселень 
пізньоримського часу — Валки 4, Шевчен-
кове 7, Петренкове 2, Старий Мерчик 1, 2, 
Золочівське 1, 2, Добропілля 1, 2, Перекіп 5, 
Бурякове 1, Кантакузівка 1, Ілюхівка 2 та мо-
гильник Ілюхівка 1; одне поселення ново-
го часу — Сніжків 1, уточнено локалізацію 
дев’яти вже відомих поселень пізньорим-
ського часу — трохимівка 1, Баранове 1, 2, 
Шевченкове 1, Петренкове 1, хворостове 2, 
Перекіп 2—4.

Стоянка давнього кам’яного віку біля 
с. Кам’янка Ізюмського р-ну харківської обл. 
розташована на мисі при впадінні в р. Сі-
верський Донець правої притоки р. Суха 
Кам’янка (рисунок: 1). Пам’ятка була відкри-

та 2004 р. експедицією харківського історич-
ного музею і досліджується з 2005 р. Загальна 
розкопана площа становить 206 м2, колекція 
крем’яних артефактів налічує понад 9,5 тис. 
предметів.

І. Сніжко, Л. Бабенко 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОЇ СТОЯНКИ  
БІЛЯ с. КАМ’ЯНКА 
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Культурний шар не має специфічно-
го забарвлення, фіксується розтягнутим 
по вертикалі рівнем залягання знахідок, 
що представлені розщепленим кременем, 
дрібними фрагментами кісток тварин та 
шматочками вохри. Найбільша концент-

рація знахідок спостерігається частково в 
темно-коричневому, світло-коричневому та 
жовтувато-палевому суглинку, окремі ар-
тефакти зустрічаються також в гумусовому 
горизонті та в типовому лесі. На ділянках, 
де можна простежити рівень первинного 

Кам’янка: 1 — місце розташування стоянки; 2 — ділянка, досліджена у 2018 р.; 3, 4, 7—9 — знахідки 2018 р.; 5, 
6 — знахідки 2016 р.
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відкладання знахідок, він корелюється з жов-
тувато-палевим суглинком, що відноситься 
до верхньопричорноморського підгоризон-
ту. Спостерігається падіння рівня залягання 
культурного шару в східному та північному 
напрямках — в бік річок Суха Кам’янка та 
Сіверський Донець, що відповідає особли-
востям давнього рельєфу. цього року на 9 м 
з півдня на північ падіння складає 0,37 м.

Мешканці стоянки використовували тем-
но-сірий, майже чорний напівпрозорий 
крейдяний високоякісний кремінь місцевого 
походження. Крем’яні знахідки мають доб-
рий стан збереженості, не обкатані, поверх-
ня вкрита шаром патини від молочно-білої 
до блакитної димчастої.

Метою робіт 2018 р. було дослідження за-
хідної частини розповсюдження культурно 
шару. розкоп площею 18 м2 на загальній сіт-
ці квадратів має позначки 8—9/Д—л (рису-
нок: 2) і продовжує на захід ділянку 2016 р. 
Пам’ятка досліджується суцільною площею, 
з використанням методики розкопок шару 
умовними горизонтами з фіксацією арте-
фактів на місці знахідки.

З розкопу походить колекція з 243 артефак-
тів, представлена нуклеусами, продуктами 
розщеплення та знаряддями із вторинною 
обробкою. Початкову стадію обробки креме-
ню ілюструють: фрагмент жовна зі слідами 
початкового розколювання, крем’яне жовно 
з кількома сколами, що використовувалось 
як відбійник, три нуклевидні уламки. Про-
цес розщеплення представлений 32 сколами 
формування та підправки нуклеусів різних 
розмірів. Відщепів та їх фрагментів — 64, з 
них 15 — пластинчасті. Пластинок та їх фраг-
ментів — 23, фрагментів мікропластинок — 7, 
та 2 фрагменти мікропластинок з притупле-
ним краєм (рисунок: 8, 9). також зафіксовано 
67 лусочок та 42 уламки. У розкопі знайдено 
дрібний фрагмент трубчастої кістки (птах 
чи заєць), скол підправки нуклеусу і відщеп 
зі слідами перебування у вогні, а також кіль-
ка шматочків червоної «вохри». За визна-
ченням ст. викладача кафедри геології хНУ 
ім. В. Н. Каразіна І. Колосової це шматочки 
тріасової глини із великим вмістом заліза, що 
могли використовуватися давніми мешкан-
цями. трошки зволожена, вона і зараз зали-
шає смугу темно-червоного кольору.

На площі розкопу знахідки не утворюють 
виразних скупчень. Спостерігається певна 
концентрація у вигляді смуг з південного за-
ходу на північний схід, відповідно квадрати 
9—8/ж—И і 9—8/К.

Навколо розкопу зібрано підйомний ма-
теріал, який за характером крем’яної сиро-
вини та техніки розколювання ідентичний 
кременю з культурного шару. У колекції 
представлені: нуклевидний уламок, нуклеус 
двохплощадковий торцевий, нуклеус тор-
цевий на масивному відщепі, нуклеус двох-
площадковий спрацьований, 28 сколів фор-
мування та підправки нуклеусів, різцевий 
відщепок. Відщепів та їх фрагментів — 44, з 
них 29 — пластинчасті. Пластинок та їх фраг-
ментів — 49, фрагментів мікропластинок — 
3. Серед виробів із вторинною обробкою 
фрагмент мікропластинки з притупленим 
краєм, черешок наконечника з виїмкою (ри-
сунок: 7), виїмчасте знаряддя на масивному 
напівпервинному відщепі та різець кутовий 
на трискатній пластинці. На особливу увагу 
заслуговує черешок наконечника з виїмкою. 
За розміром та характером нанесення ретуші 
він абсолютно ідентичний наконечникам з 
виїмкою, знайденим в 2016 р. (рисунок: 5, 6).

На мисі, де розташована пам’ятка, було 
закладено два шурфи. Шурф 16 знаходиться 
в 128 м від реперу, азимут 282° 20’. У чорно-
земі до глибини 0,55 м зустрівся тільки один 
відщеп без патини, до 0,8 м — нуклевидний 
уламок та фрагмент пластини теж без пати-
ни, до 1,1 м — патинована трискатна плас-
тинка. Шурф був прокопаний до глибини 
1,4 м. Навколо зібрано підйомний матеріал: 
нуклеус чотирьохплощадковий, фрагмент 
пластинки, кілька відщепів.

цікавішим виявився шурф 17, закладений 
в 40 м від реперу, азимут 267° 60’, ближче до 
дослідженої ділянки. На глибині 0,25—0,5 м в 
бурому суглинку почав зустрічатися кремінь: 
5 сколів формування та підправки нуклеусів, 
8 відщепів, 2 фрагменти двоскатних пластин, 
2 фрагменти пластинок, різець серединний 
(рисунок: 4), різець серединний на масив-
ному напівпервинному сколі формування / 
підправки нуклеуса (рисунок: 3), лусочки. З 
глибини 0,5—1 м походять 2 сколи формуван-
ня та підправки нуклеусів, відщеп, лусочки та 
уламки. Шурф був прокопаний до глибини 
2,5 м. Навколо зібрано підйомний матеріал: 
нуклевидний уламок, 3 нуклеуси (двохпло-
щадковий торцевий, трьохплощадковий, од-
ноплощадковий конічний), 4 скола підправ-
ки нуклеусів, 8 відщепів та їх фрагментів, 
2 фрагменти пластинок. Матеріал з шурфу 17 
та умови його залягання подібні до дослідже-
них в розкопі. При подальших дослідженнях 
планується закласти розкоп навколо шурфу і 
дослідити цю ділянку широкою площею.
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Південна Середньовічна експедиція ІА 
НАНУ (нач. С. Біляєва) у складі двох за-
гонів — тягинського (кер. С. Біляєва) та Ве-
селівського (кер. о. Симоненко) у 2018 р. 
працювала за проєктом Міністерства За-
кордонних справ литовської республіки 
«Історична Спадщина України та литви на 
території херсонської області». На виконан-
ня проєктних завдань здійснені обстеження 
пам’яток, пов’язаних із діяльністю литовсь-
кого князя Вітовта з розбудови укріплень та 
митниць на кордонах Великого князівства 
литовського і руського наприкінці XIV — по-
чатку XV ст.: це вежа Вітовта, фортеця тягин 
та будівельні залишки в ур. Бургунка Берис-
лавського р-ну херсонської обл.

Комплекс найбільших за проєктом робіт 
проведений на фортеці тягин. тут були 
здійснені розкопки загальною площею по-
над 200 м2; топографічна зйомка фортеці, 
прилеглого городища та укріплень, а та-
кож усього рельєфу плато зі схилами; ор-
тофотозйомка території фортеці, батимет-
ричні обстеження акваторії річок тягинка 
та Дніпро в районі тягинського городища. 
Дослідженнями встановлено, що площа 
фортеці становить 0,73 га, площа городища 
зі схилами — 21,89 га. Загальний периметр 
укріплень дорівнює 378 м. Низьковисотна 

аерофотозйомка дозволила уточнити пла-
нувальну структуру фортеці, в межах якої 
розташовані укріплення різних хронологіч-
них періодів. Аналіз планувальної структу-
ри засвідчує контури двох фортець. одна з 
них, трапецієподібна за формою, перетинає 
контури попередньої у середині, але співпа-
дає зовнішніми абрисами.

Головним завданням розкопок було вирі-
шення питання щодо стану зовнішньої лінії 
укріплень фортеці за рельєфом плато, обер-
неного на південь у бік Дніпра. розкопки 
ділянки південної стіни довжиною 25 м за-
свідчили, з одного боку, наявність південної 
частини зовнішньої стіни фортеці, з іншого — 
різну ступінь збереженості мурів від 0,4—0,6 
до 1,7 м заввишки, завширшки до 1,0—1,1 м. 
Стосовно конструкції стін встановлено, що їх 
складено з великих, підігнаних один до одно-
го, частково оброблених каменів вапняку, на 
вапняковому розчині по боках стіни, проміж-
ки між якими було забутовано більш дрібним 
камінням. У вертикальному вигляді кладка є 
пастеллю на фасад (рис. 1). Крім того, зафік-
совано підпорні стіни (контрфорси), розта-
шовані перпендикулярно до стіни фортеці 
на відстані до 10 м одна від одної. розмір кра-
ще збереженої стіни: висота — 1,0 м, довжи-
на — 2,5 м, товщина — 0,5 м.

С. Біляєва, К. Гуленко, М. Ієвлев, О. Манігда, О. Фіалко, О. Чубенко 

РОБОТИ ПІВДЕННОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 

Рис. 1. Фортеця тягин, кладка зовнішньої сторони стіни 
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На території розкопу зафіксовано 
будівельні деталі, які за типологічни-
ми особливостями (віконні отвори, 
кутові фрагменти стін, деталі входу), 
характером обробки та наявністю де-
коративних елементів, не характерні 
для кладки стін фортець. цілком мож-
ливо, вони належать монументальним 
спорудам. особливий інтерес привер-
тає архітектурна деталь з мармуру із 
плоскою поверхнею, яка прикрашена 
різним орнаментом у вигляді кола, 
оточеного фігурною рамкою. Не 
виключено, що це уламки будинку 
митниці, який згадується у писемних 
джерелах.

До того ж, батиметричні обстежен-
ня засвідчили розташування двох при-
станей, місцезнаходження переправи 
через р. Дніпро та вежі біля неї.

Колекція артефактів охоплює кінець 
XIV—XV ст. і репрезентує синкретич-
ну культуру золотоординського часу, 
а також литовські старожитності. Під 
час розкопок зафіксовано 1306 знахі-
док, 282 з яких взяті в колекційний 
опис. Переважну більшість матеріалу 

тої з обох боків матовим білим покриттям та 
блакитним розписом, що нагадує італійську 
порцеляну.

Досить чисельною є колекція металевих 
виробів (132 одиниці) із заліза, чавуну, брон-
зи, срібла, свинцю. Найбільшу частину скла-
дають залізні артефакти, які поділяються на 
декілька груп за функціональним призна-
ченням. Переважають предмети будівельно-

Рис. 2. Фортеця тягин, 
посудини з зеленою по-
ливою

складають фрагменти керамічного посуду, 
серед якого вирізняються нечисленні уламки 
тарного (середньовічних амфор), а також ку-
хонного та столового посуду. основна маса 
фрагментів репрезентує посудини різних 
форм — глеки, миски, піали, тарілки. За де-
коративним оздобленням керамічні вироби 
розподіляються на групи: посудини з моно-
хромною (рис. 2) та поліхромною поливою; 
виготовлені у техніці сграфіто. Проте є й не-
орнаментований посуд. Повні аналогії знай-
деному посуду є серед кераміки Криму. так, 
наприклад, один з глеків з тягиня абсолют-
но аналогічний посудині з Алушти, датова-
ної XV ст. один з фрагментів сграфіто має 
літери, прикрашені золоченням, можливо, 
внаслідок перебування у вогні. Варто відмі-
тити і уламок тонкостінної посудинки, вкри-
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кріпильного використання — ковані цвяхи 
(59 одиниць) різного ґатунку з округлими, 
прямокутними, овальними головками, із 
довжиною стрижня від 1,8 до 9,0 см. різниця 
у формі і розмірах обумовлена призначен-
ням цих артефактів: будівельні, корабельні 
та ін. Друга за чисельністю група представ-
лена предметами озброєння. Серед них ве-
лику частину складають арбалетні болти 
(12 од.) різної збереженості. Вони втулкові, 
довжиною 6,0—8,0 см, пірамідальні із ромбо-
подібною голівкою, характерні для озброєн-
ня литви XIV—XV ст. Крім того, знайдені 
вістря стріл (6 наконечників) кількох типів, 
які мають аналогії у пам’ятках XIV—XV ст. 
різних регіонів євразії.

Серед речей побутового призначення 
відзначимо фрагменти чавунних казанів, а 
також кресало, язичок ремінної пряжки та 
інші. Повна аналогія кресалу є, зокрема, і на 
пам’ятках литви XIV—XVI ст. язичок пряж-
ки за формою і вигином нагадує язички ли-
товських округлих пряжок XIV—XV ст.

Вироби з бронзи представлені фігурною 
накладкою, фрагментами поясних пряжок, 
ґудзиком та уламками дрібних виробів, де-
які з яких близькі формам, відомим на архе-
ологічних пам’ятках литви. Вироби зі скла 
(фрагменти посуду) та кістки нечисельні. 
Знайдені уламки кам’яних гарматних ядер.

цього сезону на пам’ятці знайдені монети 
XV—XVII ст. з білого металу (8 екземплярів). 
За визначенням Г. Козубовського, це золото-
ординські (перша половина XV ст.) та моне-
ти Кримського ханства (кінець XV ст.). Крім 
того, серед підйомного матеріалу — кримсь-
ко-татарська монета, правдоподібно другої 
половини XVII ст., польська монета вторин-
ного використання Сигизмунд ІІІ (1587—
1632 р.) та гріш коронний 1621 р. (?)

Комплексні дослідження видатної пам’ятки 
історії та культури дозволяють конкрети-
зувати сторінки історії Великого князівства 
литовського та руського, до якого входило 
Київське князівство, становлення нових від-
носин у багатоетнічному середовищі Півдня.

Чорноморською міжнародною підводною 
археологічною експедицією ІА НАНУ були 
проведені підводні археологічні розвідки з 
метою виявлення нових підводних археоло-
гічних пам’яток на шельфі Чорного моря в 
акваторії о. тендрівської коси та Кінбурнсь-
кої коси. також у вищезгаданих районах про-
водилась батиметрична зйомка поверхні дна.

Дослідження провадилися у рамках пла-
нової наукової теми ІА НАНУ «Археологіч-
ні культури давнього та середньовічного 
Причорномор’я. Періодизація та хроноло-
гія».

організація робіт здійснювалась Інститу-
том археології НАНУ за підтримки Інсти-
туту археології Варшавського університету 
(Польща). Керівництво дослідженнями здій-
снювали В. Герасімов і р. рейда.

До складу Черноморської міжнарод-
ної підводної археологічної експедиції ІА 
НАНУ входили молодший науковий спів-
робітник відділу археології Північно-Захід-
ного Причорномор’я та Криму ІА НАНУ 
В. Герасімов (начальник експедиції), нау-

ковий співробітник відділу археології ран-
ніх слов’ян ІА НАНУ р. рейда (заступник 
начальника експедиції), молодший науко-
вий співробітник відділу археології ранніх 
слов’ян ІА НАНУ М. Авраменко, науковий 
співробітник відділу античної археології 
МНУ о. Смирнов, співробітники Інститу-
ту археології Варшавського університету 
(Польща) — доктор р. Карасевіч-щипьор-
скі (керівник з польського боку), Гжегорж 
Ковальськи (керівник підводного загону з 
польського боку). обробкою матеріалів зай-
мались В. Герасімов, р. рейда, В. Крутілов. 
табір експедиції розташовувався на Кін-
бурнської косі в очаківському районі та на 
о. тендрівська коса.

Підводні археологічні роботи здійснено 
на шельфі в районі о. тендрівської коси в ме-
жах херсонської обл. та Кінбурнської коси в 
межах Миколаївської обл. з метою створення 
карти підводних археологічних об’єктів та 
отримання археологічних матеріалів для ти-
пологічного аналізу, поповнення музейних 
збірок.

В. Герасімов, Р. Рейда, О. Смирнов 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ  
ПІДВОДНОЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ ІА НАН УКРАЇНИ 
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результатом досліджень стала також 
проведена батиметрична зйомка акваторії 
прибережних районів. роботи на об’єктах 
обмежувались розвідками, проспекціями по-
верхні дна за допомогою гідролокатора біч-
ного огляду (ГБо) та фото і відеозйомкою з 
метою більш точної ідентифікації об’єктів і 
визначення ступеню їх збереженості та збо-
ром підйомного матеріалу.

В акваторії о. тендрівська коса експеди-
цією виявлено п’ять підводних об’єктів на 
глибинах від 3 до 12,5 м. Їх ідентифікацію за-
плановано в наступних польових сезонах.

В акваторії Кінбурнської коси відкрито 
та попередньо досліджено античне вітриль-
не судно кінця IV — початку III ст. до н. е. 
В сезоні 2018 р. дослідження обмежувались 
виключно розчисткою, фото та відеофікса-
цією, підйомом керамічного матеріалу для 
датування об’єктів та створенням батимет-
ричної карти акваторії досліджень. Серед 
виявленого — фрагмент нижньої частини, 
порівняно добре збереженого, дерев’яного 
корпусу завдовжки 9,45 м з баластним камін-
ням, вміщеним у кільовій частині (рис. 1), 
фрагменти амфорної тари з Сінопи, Колхі-

Рис. 2. Фрагменти тарного посуду з вантажу вітрильника, виявленого біля Кінбурнської коси: 1 — верхня час-
тина коської амофори; 2 — фрагмент синопської амфори з графіті; 3 — фрагмент нижньої частини коської 
амфори

Рис. 1. Схема розташування залишків античного вітриль-
ника кінця IV — початку III ст. до н. е. 
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ди і Косу, що, імовірно, були частиною ван-
тажу (рис. 2: 1—3), та велика кратероподібна 
посудина аттичного виробництва. також 
знайдено сильно деформовані фрагменти 
свинцевої обшивки вітрильника і елементи 
його конструкції. Після розчистки збере-
женої частини корпусу корабля від піску за 
допомогою гідроежектора, здійснено його 
відео та фотофіксацію. результатом цих 
робіт стала масштабна фотомозаїка об’єкту. 
На основі отриманих матеріалів розроблено 
3D-модель виявленої пам’ятки. Варто відзна-
чити відмінний на момент виявлення стан 

дерев’яного корпусу античного вітрильни-
ка: збереглися і були зафіксовані техноло-
гічні отвори, з’єднання, бронзові та залізні 
цвяхи. Після здійснення зазначених робіт 
пам’ятку законсервовано за допомогою на-
сипного піску.

Виявлення в акваторії Кінбурнської коси ре-
шток античного корабля в гарному стані збе-
реженості на комфортних (близько 4—5 м) для 
здійснення повноцінних досліджень глибинах 
є надзвичайно сприятливим збігом обставин. 
також така знахідка може вказувати на перс-
пективність подальших розвідок району.

Восени 2018 р. були проведені розвідки 
на узбережжі ягорлицької затоки. основні 
роботи проводилися на ягорлицькому посе-
ленні античного часу. Пам’ятка розміщуєть-
ся за 4 км на північний захід від с. Іванівка 
Голопристанського р-ну. ягорлицьке посе-
лення є пам’яткою археології національного 
значення. Воно відоме як античний ремісни-
цький центр архаїчного часу, що спеціалізу-
вався на виготовлені та обробці заліза, скла 

та бронзи. Пам’ятку досліджували у 1970-х 
і 1990-х рр. С. Буйських, А. островерхов, 
М. оленковський та інші дослідники. Під 
час розкопок було відкрито залишки печей 
для плавлення та обробки металу, декілька 
житлових споруд. Численні знахідки шлаків, 
залізних криць, бронзових виплесків, злит-
ків, готових і бракованих металевих та скля-
них виробів підтверджують ремісничий 
характер поселення. На жаль, розкопки про-

водилися невеликими площами 
та мали локальний характер. як 
неодноразово зазначали дослід-
ники, культурний шар поселен-
ня був майже повністю знище-
ний під час плантажної оранки 
в 1960—1970-х рр. та продовжує 
активно руйнуватися антропо-
генними факторами.

Пам’ятку було обстежено з 
метою фіксування її сучасного 
стану, окреслення площі роз-
повсюдження знахідок з GPS 
координатами та встановлення 
ймовірних місць з залишками 

А. Колесниченко 

ОБСТЕЖЕННЯ ЯГОРЛИЦЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

План ягорлицького поселення: 1 — 
границі поселення; 2 — кераміка; 
3 — бронзові вироби; 4 — залишки 
склярства; 5 — залишки домниці та 
залізоплавильної печі; 6 — зона знахі-
док свинцевих пряслиць; 7 — залишки 
керамічної печі; 8 — кераміка; 9 — від-
ходи обробки бронзи; 10 — шлаки залі-
зообробки; 11 — лісонасадження; (1—
7 — умовні позначення за островерхов 
1978; 8—11 — знахідки 2018 р.)
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культурного шару для подальших археоло-
гічних досліджень.

Підйомний матеріал було зібрано на низці 
локацій (рисунок). окремі знахідки, ймовірно, 
доби бронзи траплялися на пляжі затоки на 
південь від поселення, зокрема крем’яний «тон-
кий біфас» — наконечник дротику. Узбережжя 
вкрите дрібними уламками кераміки, які по-
чинаються біля стовпчика 17 лісництва та тяг-
нуться аж до гирла озера Північне. На південь 
від озера Висохле та місця відпочинку туристів 
(«грушка») зафіксовано скупчення шлаків за-
лишків залізо обробки. останній пункт спів-
падає зі знахідками відходів обробки бронзи, 
зафіксованих А. островерховим. Скупчення 
біля озера Висохле є новим пунктом знахідок 
металообробки на поселені. В 200 м на схід від 
цього пункту біля протипожежної смуги зафік-
сована велика стара грабіжницька яма з вики-
дом матеріалу. цей факт свідчить про руйну-
вання культурного шару в цьому пункті. Між 
озерами Висохле і Північне у котловинах-виду-
вах між досить високими кучугурами зібрано 
дрібні фрагменти кераміки. На місці ймовір-
ного розташування розкопів А. островерхова 

з рештками домниці та залізоплавильної печі 
було зафіксовано значну кількість шлаків — за-
лишків виробництва заліза.

Зібрано також фрагменти керамічного по-
суду, який в більшості представлений сильно 
пошкодженими стінками амфор та тонкос-
тінним посудом, поверхня якого майже пов-
ністю втрачена. Серед керамічного матеріа-
лу зустрічаються уламки ліпного посуду.

Слід зазначити, що сучасна діяльність з 
вирубки та вивезення лісу на вантажних ав-
томобілях призводить до появи нових тран-
шей та ям, які руйнують поверхню пам’ятки. 
також були зафіксовані дрібні грабіжниць-
кі ями та ями, які виникають у результаті 
розміщення таборів відпочивальників. До 
руйнування пам’ятки також призводить 
постійне оновлення глибоких численних 
протипожежних смуг. отже, пам’ятка пот-
ребує відновлення науково-рятівних архе-
ологічних досліджень. Зокрема важливим є 
систематичний збір з фіксацією підйомно-
го матеріалу та пошук решток культурного 
шару з достатнім матеріалом для вирішення 
нагальних питань з історії пам’ятки.

Перші археологічні розвідки на території 
сучасної херсонщини пов’язані з діяльністю 
о. Чиркова, Г. Скадовського та П. Бурачкова. 
Значний внесок В. Гошкевича, який з 1890 р. 
й до початку хх ст. проводив розвідки на те-
риторії херсонської губернії. Багато відкрит-
тів цього дослідника стосується й сучасної 
херсонщини. Найбільш продуктивний етап 
у проведенні професійних археологічних 
розвідок розпочався у 1973 р. Він пов’язаний 
з початком археологічних досліджень на хер-
сонщині М. оленковського. За три з полови-
ною десятиліття (до 2008 р.) цим дослідником 
охоплено розвідками усю територію херсонсь-
кої обл. Відкрито понад чотири сотні стоянок, 
стійбищ, поселень, ґрунтових могильників, 
з яких близько 60 поставлено на державний 
облік, та обстежено усі пам’ятки, виявлені ін-
шими дослідниками. Відкрито та поставлено 
на облік понад дві тисячі курганів, не охопле-
них раніше паспортизацією. Подальші роботи 
проводилися силами наукових співробітників 

Управління охорони культурної спадщини 
херсонської обласної державної адміністрації 
із залученням багатьох спеціалістів Інституту 
археології НАН України.

У весняний період 2018 р. співробітника-
ми ДП НДц «оАСУ» Інституту археології 
НАН України проводилися наукові розвідки 
з метою з’ясування наявності (відсутності) 
археологічного культурного шару, встанов-
лення площі його розповсюдження, куль-
турно-хронологічної приналежності.

Земельна ділянка, розташована на землях 
олександрівської, Правдинської та Посад-
Покровської сільських рад Білозерського 
р-ну херсонської обл., була обстежена на 
предмет наявності підйомного археологіч-
ного матеріалу та пам’яток археології у міс-
цях встановлення опор під леП. це вузька, 
але великої протяжності смуга, відведена для 
розміщення нових опор.

Місцевість, що обстежувалися, в своїй 
більшості знаходиться у зонах сільськогоспо-

О. Смирнов, Л. Смирнов 

РОЗВІДКИ НА ТЕРЕНАХ БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ 
ХЕРСОНЩИНИ 
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дарських робіт (орні поля та засаджені зла-
ковими культурами, соняшником і соєю), на 
схилах невеликих прибалків та плато, окре-
мих ділянках вздовж зрошувальної системи 
та поблизу вітрозахисних смуг (Правдинсь-
ка та Посад-Покровська сільські ради).

На всій території в межах «коридору» про-
ведені візуальні роботи та шурфування на 
ділянках запланованих будівельних (земля-
них) робіт.

На території розміщення об’єктів Дніпро-
Бузької ВеС було закладено понад 162 шур-
фи — по лінії північ—південь (1—2 шурфи 
під опору). Загальна площа проведеної роз-
відки 162 га (рисунок).

Шурфування проводилося за загально 
прийнятою науковою методикою. На ор-

них територіях, земля укладалася пошарово 
на брезентову основу, а після робіт з фіксу-
вання шурфів, поверталася на місце з ура-
хуванням нанесення мінімального пошкод-
ження культурам, якими засаджені ділянки. 
Загальна стратиграфія шурфів дуже вираз-
на. На ділянках, які розташовані ближче до 
Дніпро-Бузького лиману, ґрунти бідні, на 
орних ділянках — пошкоджені оранкою до 
0,35 м (збитий суглинок, ненасичений гуму-
сом, який переходить у глиняний материк 
світлого кольору, подекуди з вапняковою 
жорствою). На ділянках, які не примикають 
до Дніпро-Бузького лиману (Правдинська та 
Посад-Покровська сільські ради) та у здовж 
каналів степових плато, за стратиграфією 
насичений гумусний шар (до 0,8 м), з якого 

траса проведення розвідок та нова пам’ятка археології 
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0,35 м — рілля, плавно переходить у жов-
тоглиняний материк збитої структури. По 
лініях коридору проведення Пл 150 кВ — 
ПС «П. Покровська» — ПС «цПС ДБ ВеС» 
та точок опор археологічний матеріал та 
культурний шар не зафіксовано, крім вияв-
леного кургану між опорами 168 і 169 леП. 
Курган на момент виявлення пошкоджений 

оранкою та засаджений соняшником. На 
поверхні зібрані невиразні фрагменти ліп-
ної кераміки та дрібні кістки (можливо, лю-
дини чи тварини з поховальної тризни або 
пошкодженого поховання). Матеріали про 
нововиявлений об’єкт археології направлені 
до херсонської обласної державної адмініст-
рації.

херсонська експедиція ІА НАНУ (керів-
ник д. і. н. о. Симоненко) проводила роз-
копки курганів у зоні будівництва повітря-
ної лінії електропередач 750 кВ Запорізька 
АеС — Каховська ГеС біля с. Каїри Горно-
стаївського р-ну херсонської обл. Було роз-
копано п’ять курганів на полях по обидва бе-
реги Каїрської балки, яка впадає у Каховське 
водосховище зі сходу.

Насип кургану 1 було споруджено най-
давнішими скотарями українських степів 
над похованням рєпінської культури доби 
енеоліту (IV тис. до н. е.). У нього було впу-
щено три скіфських поховання IV ст. до н. е., 
що належали рядовим кочовикам і містили 
небагате начиння — бронзові наконечники 
стріл, скляні намистини, залізні ножі з кістя-
ними руків’ями. Скіфам належав і курган 2 
з трьома пограбованими дитячими похован-
нями IV ст. до н. е.

Кургани 3—5 було споруджено за доби брон-
зи над похованнями ямної культури ІІІ тис. до 
н .е. Серед впускних могил — два поховання 
катакомбної культури першої половини ІІ тис. 
до н. е. і три скіфські IV ст. до н. е.

експедиція провадила також вивчення так 
званої Вітовтової вежі поблизу греблі Каховсь-
кої ГеС у рамках міжнародного культурного 
проекту «Україна — литва». Завданням ек-
спедиції було дослідження нижнього ярусу 
будівлі і навколишньої території. трьома 
шурфами всередині вежі на рівні підлоги ви-
явлено три радіально розташованих «вікна» 
заввишки до 0,8 м. Виходячи з розташуван-
ня й розмірів, ці «вікна» мали технічне при-
значення. розкоп ззовні виявив, що рештки 
кам’яної стіни біля входу датовані хІх ст. У 
шурфах знайдені фрагменти черепиці від 
даху хVIII і хІх ст., кременеве знаряддя доби 

бронзи, що потрапило до культурного шару, 
ймовірно разом з піском з узбережжя під час 
будівництва пізньої стіни. хоча точних да-
них про час зведення Вітовтової вежі у дже-
релах немає, характер кладки і архітектурні 
паралелі, а також польські мапи XVII ст. за-
свідчують її існування принаймні на той час. 
Подальші дослідження мають уточнити час 
побудови й функціонування споруди.

Пізньоскіфська експедиція ІА НАНУ 
(керівник д. і. н. о. Симоненко) продовжила 
дослідження пізньоскіфського могильника 
Червоний Маяк в однойменному селі Берис-
лавського р-ну херсонської обл. У поточному 
сезоні на пам’ятці було закладено розкоп хІІ 
на південно-західній околиці могильника. У 
досліджених могилах № 145-154 (катакомбах, 
ямах з підбоями і простих ямах) простежено 
поодинокі та колективні поховання. Пере-
важна більшість похованих на цій ділянці 
могильника — жінки й діти. Досліджені по-
ховання датуються І ст. н. е. та доповнюють 
базу даних могильників пізньоскіфської 
культури. Серед знахідок цього сезону — 
ліпна й гончарна антична кераміка, намис-
тини зі скла, сердоліку і гірського кришталю, 
вироби з металу. Поповнено також і архео-
зоологічну колекцію могильника Червоний 
Маяк — у вхідній ямі поховання 152 дослід-
жено скупчення кісток коня.

Поза межами розкопу за адресою вул. 
Пушкіна, 1 виявлене поховання 151. Форма 
поховальної споруди не простежена, оскіль-
ки поховання було зруйноване у 1960-х рр. 
під час прокладання водогону. Уціліла верх-
ня половина скелету жінки з монголоїдними 
рисами. ймовірно, поховання має відношен-
ня до могильника, оскільки знайдене в його 
межах.

О. Симоненко, О. Дзнеладзе, Д. Сікоза 

РОБОТИ НА ХЕРСОНЩИНІ 
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За 0,8 км південно-західніше с. Купин 
Городоцького р-ну хмельницької обл. на 
підвищеному плато розташована група кур-
ганів. Вона складається з 4 насипів, витягну-
тих в лінію з південного заходу на південний 
схід. Всі вони неодноразово грабувалися.

експедиція Кам’янець-Подільського на-
ціонального університету ім. І. огієнка у 
2018 р. працювала на двох курганах 3 і 4.

Насип кургана №3 був розсунутий діамет-
ром 15—16 м. Не дивлячись на те, що він суттє-
во потурбований грабіжниками і численними 
лисячими норами, було вирішено перевірити 
всю периферію підкурганної поверхні навко-
ло центральної грабіжницької ями, розміри 
якої становили 4 × 3 м при сучасній глибині 
1,1 м. У північно-східному секторі вдалось на-
трапити на два захоронення, які лежали по-
ряд. Місце для поховань було підсипане жов-
тою глиною на площі 1,1 × 0,45 м товщиною 
до 3—3,5 см. Підсипка лежала горизонтально, 
але її східний край був дещо опущений від-
носно загального рівня. На ній збереглася 
ділянка розмірами 21 × 23 см загладжена рід-
ким глиняним розчином, яка в процесі дії вог-
ню випалилася до стану череня печі. очевид-
но, що він відігравав якусь особливу роль, на 
зразок вівтаря, в час ритуальних дій. Відомо, 
що в давнину вівтар споруджували із землі чи 
дерну і він був, зокрема місцем жертвоприно-
шень. Їх будували, зазвичай, зі східного боку, 
тобто так, як і в цьому випадку.

Перше захоронення представляло собою 
залишки одного тілопокладення, яке було 
у скорченому стані. Коли горіли дерев’яні 
конструкції кургану, то згорів і кістяк. Збе-
реглися фрагменти однієї ноги, стегнова і 
гомілкові кістки, колінний суглоб, кілька 
уламків тазових кісток. розташування цих 
уцілілих кісток дає підстави вважати, що 
головою кістяк був повернутий у західну 
сторону. Пізніше, мабуть в час пограбуван-
ня, верхня частина спаленого скелета була 
знищена. Безпосередньо до цього похован-
ня відноситься кілька розчавлених посудин, 
які лежали компактно. Серед них виділяєть-
ся невелика корчажка. Біля неї лежали два 

неглибокі черпаки. У них прямий вінець, 
злегка відхилений назовні, який з’єднується 
із пласким дном з виїмкою, вдавленою все-
редину, і висока ручка з виступом наверху 
у вигляді хвоста ластівки. там же розчищена 
невелика біконічна посудина.

Друге поховання знаходилося поряд з пер-
шим, але трохи південно-східніше. тут вия-
вилися зсипані в купку кальциновані кістки 
і лежали на боку три великі посудини. Най-
більшою виявилася корчага типу Вілланова 
загальною висотою корпусу 45 см, діамет-
ром тулуба — 35 см, вінець — 28,8 см, дна — 
13,6 см. По плічках, практично в місці най-
більшого розширення тулуба, наліплено три 
«ручки — упори», розташовані асиметрично. 
Всередині корчаги було поміщено дві кухле-
подібні посудини із петельчатими ручками.

Два інші горщики банковидної форми. У 
них високі стінки (до 30 см), майже непоміт-
но нахилені до вінець і різкіше — до плоско-
го дна. По краю вінчика нанесений грубий 
розчленований пальцевими вдавленнями 
валик, під яким кінцем загостреної палички 
недбало зроблені вертикальні продовгуваті 
наколи. В один горщик було вкладено ще дві 
посудини. одна нагадує опуклобоку чашу із 
горизонтально поставленими, завернутими 
до середини вінцями. Інша має форму гли-
бокої миски з нахиленими всерединувінця-
ми, оздобленими невисокими горбками.

Південно-західніше захоронень, на краю 
грабіжницької ями, лежав викид перепален-
ного ґрунту з неї. При його розчистці трапи-
лися фрагменти кількох мисок і черпаків. На 
дні мисок і з внутрішньої сторони є знаки у 
вигляді хреста і кільцевидного виступу. Дві 
інші миски мають широкий, відігнутий на-
зовні край. одна з них прикрашена по внут-
рішній стороні вінця косими канелюрами. 
Черпаки з невисокою чашкою і петельчатою 
ручкою, завершеною розширеним кінцем, 
що високо піднімається над виробом. окре-
мо слід сказати про черпак сірого кольору, 
виготовлений на гончарному колі.

У кургані трапилися залізні сокира, доло-
то і два тесла з боковими виступами.

В. Гуцал 

ДОСЛІДЖЕННЯ КУРГАНІВ РАННЬОСКІФСЬКОГО ЧАСУ  
НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ 
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Спостереження над курганом дають під-
стави вважати, що у ньому була споруджена 
стовпова дерев’яна гробниця, впущена в ма-
терик. Гробниця і додаткові дерев’яні конс-
трукції, які могли тут бути, були спалені й 
весь земляно-глиняний масив навколишньо-
го ґрунту теж був випалений до стану цегли 
та заповнював весь підкурганний простір. 
особливо слід відмітити те, що у курганно-

му насипі присутнє, але не в такій значній 
кількості як у інших придністровських кур-
ганах, каміння.

Курган 4 був найменшим у групі. Діаметр 
насипу 4 × 5 м, висота — 0,4 м. Пошкодже-
ний перекопами. У ньому вдалося зафіксу-
вати сліди тілоспалення і знайти кілька не-
виразних черепків.

Датовані кургани VII ст. до н. е.

Співробітниками Кам’янець-Подільської 
архітектурно-археологічної експедиції про-
водився нагляд за відкриттям фундаментів 
втраченої історичної забудови за адресою: 
вул. Зарванська, 7/3, 7/4 (рис. 1: 1). До Дру-
гої світової війни на цій території існувало 
два будинки. В процесі нагляду було відкри-
то фундаменти двох будинків, зі спільною 
фасадною стіною, що виходила на червону 
лінію вулиці Зарванської. Західна, фасадна 
стіна будинків 7/3—7/4 була простежена на 
довжину 26,45 м. По центру західної стіни ви-
явлено підвальне приміщення з частково збе-
реженим арковим склепінням розміром 5,9 × 
5,5 м. Південна стіна будинку під номером 
7/3 мала довжину 14 м по лінії захід—схід. 
Довжина південної стіни будинку №7/4 ста-
новила 15,75 м. У східній частині будинку, в 
стіні збереглась ніша підвалу 0,6 × 0,75 м. Пів-
нічно-східний кут будинку перерізала азбес-
това труба. Північна стіна будинку просте-
жена на довжину 19 м, східна — на довжину 
9 м. Впритул до цих стін підходило кам’яне 
мощення з масивних вапнякових плит (рис. 1: 
2). Археологічний горизонт під плитами міс-
тив фрагменти кераміки XVI—XVIІ cт.

У процесі нагляду за відкриттям фунда-
ментів втраченої історичної забудови за ад-
ресою: вул. Зарванська, 7/3 було відкрито 
археологічний об’єкт (рис. 1: 1).

об’єкт знаходився у східній частині ді-
лянки, впритул до південно-східної стіни 
будинку. його північно-західний край було 
перерізано південно-східною стіною відкри-
тих фундаментів будинку 7/4. Західна межа 
простежена південніше східної стіни будин-
ку 7/3. До складу об’єкту входили залишки 
житла XVII ст. та частина господарської ями 
(яма 2) (рис. 1: 2). На території, де було вияв-

лено археологічний об’єкт, закладено розкоп 
розміром 14 (північ—південь) на 10 м (захід—
схід). розкоп розділено на квадрати розміром 
2 × 2 м. З півночі на південь квадрати розкопу 
маркувались літерами кириличної абетки. Із 
заходу на схід — арабськими цифрами.

Південно-східний край археологічного 
об’єкту було відкрито у червні 2018 р. під 
час прокладання археологічної траншеї 2 
вздовж північної стіни колишнього універ-
магу (Зарванська, 7). це була частина ями з 
кахлями, яку перерізала стіна радянського 
часу, виявлена біля південно-східного кута 
будинку за номером 7/3 (рис. 1: 2). Нагляд 
за розкриттям фундаментів дозволив уточ-
нити межі, характер та хронологію архео-
логічного об’єкту. це виявилось глинобитне 
житло XVII ст. з двома місцезнаходженнями 
кахель. Фрагмент житла було простежено на 
довжину 6,4 м (північ—південь) та ширину 
4 м. Кахлі початку XVII ст. були вмонтовані в 
яму 1 у південній частині житла в квадратах 
А—Б/8—9 і використовувались як теплоізо-
лятор для підлоги (рис. 1: 2: 9; 3, 4). Більшість 
кахель початку XVII ст. лежала лицьовими 
пластинами вниз, рівень румп відповідав 
рівню підлоги. Підлога житла фіксувалась 
на глибині 1,65—1,7 м від денної поверхні. 
Верхній шар товщиною 1 см був складений 
органічною горілою речовиною із залишка-
ми стебел (соломи?). Під ним залягав шар 
гумусованого суглинку з вуглинками та ма-
теріалами XVII ст. Шар лежав на материку, 
що фіксувався в межах житла на глибині 
1,8 м. Материк представлений надскельним 
шаром, що підстеляє світлі та бурі суглинки 
потужністю 5—8 см. Під ним залягав гравій-
но-галечниковий ґрунт осадового поход-
ження (т. зв. «ремушина»). Шар за структу-

П. Нечитайло, Д. Тимчук, О. Омельченко 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВУЛИЦІ ЗАРВАНСЬКА 7/3, 7/4  
У КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ 
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рою більш грудчастий, ніж суглинки, хоча й 
не настільки міцний як вапняковий гравій. 
Насичений вапном материковий шар біло-
го, світлого кольору, місцями жовтуватий, 

завдяки інфільтрацій верхніх суглинкових 
шарів. У передматериковому шарі трап-
лялись знахідки кераміки другої полови-
ни хІІІ — XIV cт., а також розвал великого 

Рис. 1. Дослідження на вулиці Зарванська 7/3, 7/4 у Кам’янці-Подільському: 1 — відкриття фундаментів по 
вулиці Зарванська 7/3, 7/4 (зйомка коптером); 2 — план розкопу; 3, 4 — кахлі початку XVII ст. з ями 1 
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тарного горщика. У квадратах В—Г підлога 
житла лежала одразу на гравійно-галечни-
ковому ґрунті осадового походження.

Завал поліхромних кахель другої полови-
ни XVII ст. лежав у квадратах В—Г/7 (рис. 1: 2: 
7). основна частина завалу лежала на глибині 
1,4—1,7 м. Шар печини від згорілих глиняних 
конструкцій будинку, з яким був пов’язаний за-
вал кахель другої половини XVII ст., фіксувався 
вже на глибині 0,9 м. На півночі завал перері-
зала кам’яна стіна (рис. 1: 2: 3). Довжина стіни 
3,1 м, ширина 0,55—0,6 м. Стіна впущена майже 
з сучасного горизонту. Її торцева частина заля-
гає на глибині 0,6 м. З півночі до неї примикає 
мощення з вапнякових плит. Судячи зі стратиг-
рафії впускної траншеї під стіну та супровідно-
го матеріалу, стіна зведена не раніше другої по-
ловини хІх — першої половини хх ст. За нею 
будинок XVII ст., як видно із частково дослідже-
ної ями 3 (рис. 1: 2: 5), продовжувався. яма 3 час-
тково простежена за кам’яною стіною на шири-

ну 0,65 м. однак, залишки будинку за межами 
кам’яної стіни на півночі розкопу фактично 
знищені перекопами та завалами будівельного 
сміття хІх—хх ст.

У квадратах Д—е/9 зафіксовано залишки 
господарської ями 2 (рис. 1: 2). Верхня частина 
ями зрізана при побудові кам’яниць другої по-
ловини XVIII — XIX ст. Збережена частина ями 
має розміри 3 м (північ—південь) на 1,5 м (за-
хід—схід). Глибина ями 0,3—0,35 м. Заповнен-
ня ями складене, в основному, з гумусованого 
суглинку з включенням деревного вугілля, кіс-
ток тварин, кераміки. У південній частині ями, 
у зрізі простежується прошарок горілого вап-
на товщиною 3—5 см. Вапно у господарських 
ямах традиційно використовувалось з санітар-
ною метою. Кераміка із ями 2 представлена 
розвалами та фрагментами посуду типового 
для початку XVII ст. це покришки, макітри 
та горщики. Горщики сіроглиняні, морені та 
червоноглиняні з крайкуванням поливою. 
Вінце горщиків пряме, різко відігнуте назовні, 
з гострокутним виступом посередині. Плічка 
горщиків оздоблені рифленням. Усі горщи-
ки мають стрічкову, дещо скошену ручку з 
пальцевим вдавленням посередині. З ями 2 
походить також розвал коробчастої кахлі з 
рослинним орнаментом з кахляного набору, 
виявленого у ямі 1.

результати дослідження археологічного об’-
єкту уможливили відкриття частини двох ка-
хельних наборів для двох печей початку та се-
редини XVII ст. Кахлі початку XVII cт. з ями 1 
і 2 доброї збереженості. лицьові пластини 
прикрашені багатими композиціями. У межах 

Рис. 2. Дослідження на вулиці Зарванська 7/3, 7/4 у 
Кам’янці-Подільському: 1 — скупчення кахель і печи-
ни другої половини XVII ст.; 2 — фрагмент поліхром-
ної кахлі другої половини XVII ст. з антропоморфним 
зображенням



Хмельницька область

222

одного набору виділяється група личкових 
кахель з рослинним орнаментом, портретних 
(рис. 1: 3), карнизних з ангелом (tarczownikem) 
(рис. 1: 4), що тримає щит з гербом «корчак», 
кахель з грифонами та інші. Фрагменти подіб-
них кахель траплялись у ході досліджень по-
передніх років на вул. Зарванській, 7/1, Поль-
ському ринку, вул. Францисканській, 10.

Кахлі із завалу виявленого у квадратах В—
Г/7 (рис. 1: 2: 7; 2: 1) — поліхромні, другої поло-
вини XVII ст. Серед цього набору трапляються 

цікаві варіанти з антропоморфними сюжетами 
(рис. 2: 2), гербом «корчак», польським гербо-
вим орлом із звірами-«тримачами» та інші.

Кахлі у складі пічних наборів in situ — рідкіс-
не явище не лише для Кам’янця-Подільського, 
але й для всеукраїнської археології пізнього се-
редньовіччя і нового часу. Непересічне значен-
ня мають також знахідки із заповнення житла. 
це фрагменти гончарного і скляного посуду, 
вироби із заліза, що дають розуміння матеріаль-
ної культури населення міста XVII ст.

Враховуючи надзвичайну недосконалість 
та неповноту реєстру пам’яток та «археоло-
гічної карти» Кам’янця-Подільського, експе-
дицією першочергово було проведено низку 
розвідок в околицях міста: села Смотрич, 
Зіньківці та Довжок.

огляд розпочали з пам’яток с. Смотрич. У 
результаті обстеження трипільського посе-
лення Смотрич ІІ в ур. Кубачівський Кар’єр 
було зафіксовано факт руйнації частини 
пам’ятки внаслідок розширення меж одной-
менного кар’єру. Назовні почали вигорта-
ти частини трипільських жител. З відвалів 
кар’єру було зібрано велику кількість орна-
ментованої кераміки культури Кукутень-три-
пілля, крем’яні знаряддя, фрагменти кісток 
тварин. У кераміці переважає поліхромний 
розпис — чорною, білою та червоною фарба-
ми, біхромний — чорною з білою або чорною 
з червоною фарбами та монохромний — чор-
ний або білий. Аналіз матеріалу дає змогу го-
ворити про наявність двох трипільських го-
ризонтів: етапів ВІ—ВІІ та ВІІ.

організовано декілька розвідок на багато-
шарове поселення Смотрич-ІІ в ур. татарис-
ки. В результаті було зібрано досить велику 
кількість різночасового підйомного матеріа-
лу. це зокрема, невелика кількість крем’яних 
знарядь доби верхнього палеоліту, знахідки 
трипільської культури (наймасовіші), неве-
лика кількість кераміки черняхівської куль-
тури ІІ—V ст. н. е. та давньоруського часу 
хІІ—хІІІ ст. щодо трипільського матеріалу, 
то наразі можемо з впевненістю говорити 
про наявність двох трипільських горизонтів: 
Смотрич І — татариски1 — етапу ВІІ мере-

шовської групи та Смотрич І — татарис-
ки2 — етапу СІІ гординештської групи.

Далі було обстежено околиці с. Зіньківці. 
Зокрема, багатошарове поселення Зіньків-
ці І в ур. лиса Гора (трипільська і чорнолісь-
ка культури), поселення раннього залізного 
віку Зіньківці ІІ на лівому березі Зіньковець-
кого струмка, а також було відкрито посе-
лення Зіньківці ІІІ давньоруського часу на 
правому березі згаданого струмка.

Далі дослідження продовжили на тери-
торії с. Довжок. Уперше за десятиліття було 
обстежено багатошарове поселення Довжок І 
в ур. лиса Гора, де вдалося зібрати матеріали 
трипільської, чорноліської та черняхівської 
культур.

Багатошарове поселення Довжок ІІ в 
ур. Долина лісу було двічі обстежено, в ре-
зультаті чого виявлено, що на площі поселен-
ня трапляється матеріал трипільської куль-
тури, давньоруська кераміка хІІ—хІІІ ст. та 
чисельні знахідки керамічних та інших ви-
робів XVIII—XIX ст.

У серпні 2018 р. протягом тижня здійс-
нено розвідку з шурфуванням в Бакотсько-
му археологічному мікрорегіоні. На полі в 
ур. Білянська Стінка зафіксовано матеріали, 
які можуть бути віднесені до періоду фіналу 
пізнього палеоліту або ж початку мезоліту. У 
цьому урочищі та в ур. Вертеп було закладе-
но по одному малоінформативному шурфу.

Проведено зачистку виявленого ще навесні 
2017 р. на території монастирського некропо-
ля об’єкту 1. Відповідно до стратиграфічної 
ситуації, ми можемо припустити, що вже в 
давньоруський час об’єкт 1 припинив своє іс-

І. Старенький, Є. Левінзон 

ДОСЛІДЖЕННЯ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО  
ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА 
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нування, а заглиблення його було знівельова-
но шляхом засипки поверхневим ґрунтом.

На початку вересня здійснено виїзд в око-
лиці с. Баговиця Кам’янець-Подільського 
р-ну з метою з’ясування стратиграфічної 
ситуації на багатошаровому поселенні (три-
пільська культура етапів А та ВІІ, пізньобі-
логрудівський-ранньочорноліський комп-
лекс та пізній етап чорноліської культури) 
в ур. Кринички. Шурф 1 закладено ближче 
до стрілки мису. Вже на глибині 0,4 м від 
денної поверхні залягала материкова поро-
да. Встановлено, що в цій частині поселення 
культурний шар повністю знищений оран-
кою, виявлений матеріал (дрібні фрагменти 
керамічних виробів та обмазка) знаходився 
не in situ. Шурф 2 заклали ближче до сере-
дини поселення. Культурні нашарування 
тут також на 2/3 знищені оранкою. Непору-
шеним залишився шар світло-сірого ґрунту, 
який містив дрібні фрагменти кераміки чор-
ноліської та трипільської культур.

Найбільш інформативним виявився 
шурф 3. Закладено його було на місці скуп-
чення обмазки на орній поверхні поля. На 
глибині 0,4 м від денної поверхні зафіксо-
вано край значно пошкодженого оранкою 
трипільського житла (площадки) середнього 
етапу. Потужність шару становила до 0,2—
0,25 м. По краю площадки було зроблено 
переріз до материкової породи, яка залягала 
на глибині 0,9 м від денної поверхні. Нижче 
шару обмазки зафіксовано прошарок глини 
потужністю 0,08 м. Нижче залягав шар світ-
ло-сірого ґрунту, насичений фрагментами 
керамічних виробів. У куті шурфу виявлено 
також край ями пізнього етапу чорноліської 
культури.

отже, верхня частина поселення розорана 
тільки частково і має культурно-історичну 
цінність. У результаті досліджень польово-
го сезону 2018 р. до наших рук потрапила 
досить яскрава колекція матеріалу трипіль-
ської культури. Зафіксований трипільський 
матеріал відноситься до двох етапів розвитку 
цієї культури: раннього (рис. 1: 1, 2, 4, 5, 7) та 
кінця середнього (рис. 1: 3, 6, 8—10; 2: 1, 2).

ранньотрипільська кераміка традиційно 
складається з трьох груп: кераміка І групи 
(кухонна) містить включення жорстви, тов-
ченої черепашки, кераміка ІІ групи виго-
товлена з якісної глини, майже без домішок, 
кераміка ІІІ групи містить значну доміш-
ку дрібнотовченого шамоту, колір черепка 
здебільшого сірий, коричневий або чорний, 
випал неоднорідний. Серед артефактів ета-
пу А уваги заслуговують такі вироби: фраг-
мент невеликої кухонної посудини з двома 
горизонтальними рядами відбитків загос-
треної палички (рис. 1: 1), фрагмент вінець 
невеликої накривки діаметром 10 см з ком-
позицією заглибленого прогладженого ор-
наменту (рис. 1: 2), фрагмент центральної 
частини піддону фруктовниці, декорований 
композицією із заглибленого прогладжено-
го орнаменту (рис. 1: 4), фрагмент стінки 
посудини з типовим ранньотрипільським 
орнаментом із заглиблених прогладжених 
стрічок тощо (рис. 1: 7). особливої уваги за-
слуговує фрагмент стінки невеликого гор-
щика, декорованого композицією заглиб-
леного орнаменту, подібного до архаїчного 
виїмчастого орнаменту (що вже почав змі-
нюватись). Виконаний він у вигляді сполу-
чення трикутника та невеликих квадратів 
і прямокутників в одній орнаментальній 

Рис. 1. Матеріали етапів А і ВІІ 
трипільської культури з посе-
лення Баговиця-Кринички 
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стрічці, а нижче — три ряди широких кане-
люр. Внутрішня і частково зовнішня поверх-
ні залощені. окрім того, виріб у центральній 
частині містить наскрізний отвір, що може 
свідчити про використання останнього в 
якості амулету-прикраси (рис. 1: 5), таку ж 
практику виготовлення підвісок з посуду 
бачимо на поселенні лука-Врублівецька та 
Бернашівка.

Зважаючи на наявність серед матеріалу за-
лишків архаїчної орнаментації з трикутника 
і квадратів (рис. 1: 5), барботин, чітку наяв-
ність трьох груп кераміки, а також ряд на-
ведених аналогій, ми можемо зробити при-
пущення, що ранньотрипільський горизонт 
поселення в ур. Кринички є синхронним з 
такими пам’ятками, як окопи, Миндріш-
ка, Брага, Бабшин, Берново-Малинки, Во-
роновиця і лука-Устинська. Датувати його, 
ймовірно, слід початком V тис. до н. е.

щодо пізнішого трипільського матеріалу, 
то він представлений двома групами керамі-
ки: столовою та кухонною. Столовий посуд 
однорідного, оксидаційного, високо- або 
низькотемпературного випалу, має яскраво-
теракотовий колір, ангоб дещо світлішого 
кольору, розпис монохромний коричневою 
фарбою (рис. 1: 6, 10; 2: 1), поверхня лоще-
на. Кухонний посуд виготовлений з глини 
з домішкою товченої черепашки, кварцу, 
органіки, випал високотемпературний, не-
однорідний, черепок коричневого, сірого та 
темно-сірого кольорів.

Виявлений столовий посуд представлений 
двома мисками: зрізано-сферичної (рис. 1: 
10) та зрізано-конічної (рис. 2: 1) форм. Мис-
ки розписані з обох сторін. На першій мис-
ці декор зберігся частково: зовні декорована 
колами, всередині — широкою горизонталь-
ною лінією. Профіль миски плавний, стінка 
ледве вихиляється назовні, денце слабо ви-
ражене. Друга — зовні декорована тангент-

ною схемою, всередині — овалами, в одному 
з яких всередині, ймовірно, вміщено косий 
хрест. Кухонний посуд декорований пальце-
вими (рис. 2: 2) та нігтьовими вдавленнями 
(рис. 1: 9) по краю вінця, косими розчосами 
на горловині горщика (рис. 1: 9), відбитка-
ми великого зубчатого штампу, парним ок-
руглим наліпом та відбитком палички по 
плічкам (рис. 1: 8). цікавою знахідкою ви-
явився керамічний округлий «жетон-аму-
лет» (рис. 1: 3), виготовлений з відмуленої 
столової глини низькотемпературного окси-
даційного випалу. Виріб обкатаний, проте 
зберіг форму вдавлення від пальців гончара. 
Подібний артефакт було виявлено на посе-
ленні Майданецьке та хебешешти. такі оз-
наки столового посуду як розпис зовнішньої 
сторони, збереження сферичності форми та 
невиразності денця мисок, цілком вказують 
на характерні риси етапу ВІІ. окрім того, у 
шурфі 2 було виявлено фрагмент рогу, що, 
ймовірно, використовувався в якості лощи-
ла, це видно з до блиску заполірованої внут-
рішньої поверхні виробу.

також на поселенні як підйомний ма-
теріал зібрано фрагментовану кераміку 
пізнього етапу чорноліської культури. так, 
знайдено уламок вінця та стінки банковид-
ного горщика. Частина вінець прикрашена 
наскрізними проколами. Піднято також два 
фрагменти мисок, що характеризуються 
загнутими всередину вінцями. окрім того, 
знайдено три фрагменти вінець черпаків та 
двох ручок. 

отже, можемо зробити висновки про те, 
що вищезгадані поселення потребують 
більш детального вивчення, точного визна-
чення меж, стратиграфічної картини тощо. 
особливо перспективним вважаємо подаль-
ше вивчення околиць Кам’янця-Подільсь-
кого, створення відповідної археологічної 
карти.

Рис. 2. Матеріали етапу ВІІ 
трипільської культури з посе-
лення Баговиця-Кринички
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У липні за результатами, отриманими під 
час геомагнітної зйомки, було розбито три 
розкопи. Загальна їх площа становила близь-
ко 220 м2. Першим було накрито аномалію, 
яку інтерпретовано як скупчення ям, можли-
во, пов’язаних з могильником. У результаті 
розкопок аномалію було підтверджено, але 
ями виявились господарського призначен-
ня. Частина з них чітко може бути визначе-
на як зернові. Вони мали дзвоноподібну чи 
грушоподібну форму, глибину більше 1 м, у 
частини є сліди випалу на стінках. У деяких 
ямах було виявлено викинуті завали обмазки 
та вторинно перепалену кераміку. На наш 
погляд, це може свідчити про пожежу на по-
селенні, після якої його відновлювали. Слід 
відмітити, що більша частина зернових ям 
розташована на найвищій частині ділянки. 
це вказує на підвищену увагу, яку приділя-

Село Івківці розташоване на півдні Чер-
каської обл. в басейні р. тясмин. По його 
території протікає невелика р. Івка. Село 
розташоване в типовому для Черкащини 
ландшафті — системі пагорбів і балок. Ма-
теріали ранньоримського часу поки виявлені 
на трьох пагорбах. На одному з них у 2018 р. 
проведено геомагнітну зйомку та розкопки.

Було враховано інформацію від місцевих 
жителів про знахідки на більш високій час-
тині урочища. Проведено розвідку, під час 
якої підтвердилась наявність тут матеріалів 
ранньоримського часу. трохи згодом, 
К. Бондар провела геомагнітну зйомки час-
тини ділянки на площі близько 1 га. Під час 
її підготовки за допомогою металодетекторів 
було знайдено уламки сарматських дзеркал, 
кілька фібул ранньоримського часу, вістря 
скіфських стріл та інше.

Ю. Башкатов, Т. Бітковська 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЕЛЕННЯ РАННЬОРИМСЬКОГО ЧАСУ  
БІЛЯ с. ІВКІВЦІ (ур. ТРОЯНКА) ЧИГИРИНЩИНІ 

Рис. 1. Матеріали з поселення Івківці: 1, 2 — фібули типу Авцисса; 3 — фібула групи 12 варіанту 3; 4 — фраг-
менти дзеркал, 5 — вістря стріли; 1—4 — бронза, 5 — залізо 
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ли збереженню врожаю. В одному з об’єктів 
збереглось горіле збіжжя. За визначенням 
С. Горбаненка переважна більшість належа-
ла ячменю та меншою мірою — просу.

Другий розкоп був закладений над двома 
аномаліями інтерпретованими як ями. це 
припущення було підтверджено під час роз-
копок.

третій розкоп було закладено над великою 
аномалією, неподалік від якої було знайдено 
фібулу типу «Авцисса» (рис. 1: 1). цей роз-

коп дав найбільш багаті результати. Було до-
сліджено дві великі зернові ями та наземне 
житло пізньозарубинецького часу. житло 
мало прямокутну форму, розміри приблиз-
но 3 × 4,4 м, орієнтоване кутами за сторона-
ми світу, під північно-східною стіною був 
завал обмазки. Судячи з відбитків на ній і 
відсутності стовпових ям, конструкція була 
зрубна, стіни складено чи з обтесаних колод, 
чи з плах. Слідів опалювальної споруди не 
виявлено. Поряд були дві зернові ями. особ-

Рис. 2. Фрагменти кераміки з поселення Івківці: 
1 — 12, 14 — ліпна, 13 — гончарна
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ливо слід виділити яму 13, вона вирізнялась 
як розмірами — діаметр вгорі — 1,7 м та гли-
бина — 1,7 м, так і заповненням. У ній було 
виявлено велику кількість кераміки, зокрема 
розвали синопської та гераклейської амфор.

На поселені була досить велика кількість 
різноманітної кераміки як місцевого вироб-
ництва, так і імпортної (рис. 2). Пізньоза-
рубинецька ліпна кераміка (рис. 2: 1—12) 
представлена груболіпною кухонною та 
лискованою столовою. Матеріали ще в про-
цесі обробки, однак одразу помітні досить 
суттєві відмінності керамічного комплексу 
поселення Івківці від пізньозарубинецьких 
пам’яток Середнього Подніпров’я. Довгий 
час вважалось, що широкий набір лискова-
ного посуду, притаманний класичній зару-
бинецькій культурі, зникає. Залишаються 
миски типу Почеп і доживають деякі зару-
бинецькі форми. Після вивчення матеріалів 
Південного Побужжя кількість типів і час 
існування лискованих мисок в Середньому 
Подніпров’ї були розширені попри відчут-
ну деградацію якості і складу керамічного 
набору. Навіть в процесі обробки кераміки 
поселення Івківці помітно, що вона є без-
посереднім продовженням зарубинецьких 
традицій столового посуду. Нараховується 
що найменше чотири типи мисок і, головне, 
присутні лисковані горщики. це повністю 

відповідає столовому набору класичного 
зарубинецького періоду. також увагу при-
вертає велика кількість камфорної (рис. 2: 
13) тари. Зараз важко сказати, який загаль-
ний відсоток вони складуть, однак мова йде 
приблизно про більш, ніж 100 фрагментів та 
два великі розвали. Для пам’яток цього часу 
це дуже велика кількість, яка може свідчити 
про сталі торгівельні зв’язки з римськими ко-
лоніями. На користь цього свідчать і знахід-
ки на поселенні двох фібул типу «Авцисса» 
(рис. 1: 1, 2) та однієї — групи 12 варіанту 3 
(за А. Амброзом) (рис. 1: 3).

На поселенні Івківці також виявлено фраг-
мент червонолакової чаші і пряслице, зроб-
лене з стінки глека з слідами розпису чорним 
та червоним лаком.

ще однією категорією можливих імпортів 
є матеріали, пов’язані з сарматським колом. 
До них можна віднести уламки що наймен-
ше 4—5 фрагментів дзеркал з прямими чи 
петлеподібними ручками (рис. 1: 4), фраг-
мент опуклобокої ліпної посудини (рис. 2: 
14), вістря стріли (рис. 1: 5).

хронологія поселення широко визначаєть-
ся в межах другої половини І — першоюї по-
ловини ІІ ст. н. е. Саме в цей час вкладається 
більшість датуючих знахідок. При кореляції 
знахідок можна звузити датування до кінця 
І — першої половини ІІ ст. н. е.

Співробітники ДП «НДц «оАСУ» ІА НАН 
України дослідили залишки поселення біля 
«Висоти 184,4», яке знаходиться в 200 м на 
південь від с. Бучак Канівського р-ну Чер-
каської обл. Поселення займає центральну 
та південно-східну ділянки гряди, розташо-
ваної за 500 м від берега Канівського водо-
сховища. Загальна досліджена площа 8960 м2 
(рис. 1). Перед початком робіт поверхня 
гряди була розбита на квадрати 10 × 10 м, 
в межах яких розміщено три розкопи. Пло-
ща розкопу 1 дорівнює 7830 м2, розкопу 2 — 
200 м2, розкопу 3 — 930 м2 .

На поселенні знайдені матеріали чотирь-
ох хронологічних періодів: доби палеоліту 
(визначення о. цвіркуна), доби бронзи, ран-

нього залізного віку та пізнього середньовіч-
чя — ранньомодерного часу.

Знахідки доби палеоліту. Знахідки доби па-
леоліту нечисленні, переважно з перевідкла-
деного шару, трапляються в різних частинах 
поселення та на схилах гори. це крем’яні 
відщепи та дві крем’яні пластини із ознака-
ми використання в якості знарядь.

Пластина 1. Крем’яна тронкована плас-
тина з канівського кременю, імовірно, гра-
ветського часу (25—16 тис. р.). розміри: 57 × 
24 × 9 мм. Пластина ціла, з тронкацією на 
дистальній частині, закінчення пряме, зі слі-
дами використання. Площадка лінійна, роз-
міром 10 × 2 мм, з абразивною підправкою. 
Пластина п’ятигранна, біповздовжня, знята 

Ю. Болтрик, О. Пробийголова, Л. Кармазіна,  
С. Очеретний, С. Черниш, О. Цвіркун 

ПОСЕЛЕННЯ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА  
БІЛЯ «ВИСОТИ 184,4» НА КАНІВЩИНІ 
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переважає поєднання проколів та пальцевих 
защипів. розповсюджений орнамент у виг-
ляді наліпного пружка із пальцевими защи-
пами. У меншій кількості зустрічаються зраз-
ки, прикрашені пальцевими вдавленнями 
по краю вінця та пружком, який прикріпле-
ний по центру тулуба посудини. Поодинокі 
знахідки вінець, орнаментованих «перлина-
ми» або пружком у поєднанні з проколами.

Посудини столового призначення здебіль-
шого представлені фрагментами вінець ми-
сок — 10 одиниць. Вони орнаментовані рядом 
«перлин», наколотих із середини та розміще-
них під краєм вінця (рис. 5: 1). Чотири екзем-
пляри прикрашені наскрізними проколами. 
одна з посудин орнаментована рядом «пер-
лин», наколотих із середини, та коротким 
навскісним пружком на зовнішній поверхні 
(рис. 5: 3). ще один екземпляр прикрашений 
«перлинами», розміщеними під вінцем та 
навколо зливного отвору (рис. 5: 2).

з двоплощадкового призматичного нуклеуса 
(рис. 2: 1).

Пластина 2. Крем’яна пластина з блакит-
ною, місцями білою патиною, виготовлена 
з канівського кременю. Імовірно, граветсь-
кого часу (25—16 тис. р.). розміри: 67 × 32 × 
11 мм. Проксимальна частина пластини, 
площадка лінійна з абразивною підправкою, 
п’ятигранна, біпоздовжня, знята з призма-
тичного двоплощадкового нуклеуса з кіркою 
на крайніх гранях.

Знахідки доби пізньої бронзи. Знахідки доби 
пізньої бронзи представлені уламком посу-
дини бабинської культури, яка походить із 
культурного шару на центральній ділянці 
поселення. цей уламком прикрашено ряда-
ми паралельних наліпних валиків, розчле-
нованих пальцьовими вдавленнями (рис. 2: 
2). Кераміка товстостінна, товщина до 1,0 см. 
Зовнішня поверхня гладка, ретельно заглад-
жена. Внутрішня поверхня має горизонталь-
ні розчоси.

Знахідки початку доби раннього заліза. Кера-
мічний комплекс доби раннього заліза пре-
зентовано фрагментами ліпного посуду сто-
лового та кухонного призначення.

Колекцію посуду кухонного призначення 
складають фрагменти вінець та денець від 13 
ліпних горщиків (рис. 4: 2, 3). В орнаментації 

Рис. 1. План поселення на «Висоті 184,4» біля с. Бучак 
на Канівщині 
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Серед інших типів столового посуду на те-
риторії поселення виявлено фрагменти сті-
нок від двох черпаків та уламок вінця келиха.

Посудина 1. Уламок черпака з опуклобо-
ким тулубом (рис. 3: 2). Поверхня загладже-

на, трохи лискована, коричневого кольору. 
товщина стінки — 0,7 см, край вінця в про-
філі загострений. Діаметр вінця не більше 
8 см, денце відсутнє. В місці найбільшого 
розширення тулубу зберігся нижній при-

Рис. 2. Знахідки доби каменю та пізнього бронзового 
віку 

Рис. 3. Знахідки раннього залізного віку 

Рис. 4. Знахідки раннього заліз-
ного віку 

Рис. 5. Знахідки раннього залізного віку 
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ліп ручки, овальної в перетині, розміри 2,2 × 
1,5 см.

Посудина 2. Фрагменти стінок черпака 
(рис. 3: 1). Збереглась нижня частина ручки, 
яка прикріплена в місці переходу плічка на 
тулуб. В середній частині посудина прикра-
шена прокресленим геометричним орна-
ментом. На плічках нанесена горизонтальна 

лінія, нижче якої розташовані трикутники 
верхівками донизу. Внутрішній простір три-
кутників заповнений наколами, заштрихо-
ваними ромбами, навскісними прокресле-
ними лініями.

Посудина 3. Уламок вінця та тулуба ке-
лиха (рис. 4: 1). орнамент розташований в 
нижній третині посудини, в місці її найбіль-

Рис. 6. План центральної частини поселення на «Висоті 184,4»
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шого діаметру. В основі шийки прокресле-
на горизонтальна лінія, нижче — навскісні 
заштриховані трикутники, обернені верхів-
ками догори. По краю вінця з внутрішньо-
го боку нанесені навскісні наколи. товщина 
стінок — 0,5 см, вони ретельно загладжені, 
з ознаками лискування, колір світло-корич-
невий. Діаметр вінця не більше 10 см, денце 
відсутнє.

У культурному шарі поселення знайде-
но два кружала. Перший зразок — уламок 
циліндричної форми (рис. 2: 3). розміри: за-
гальний діаметр — 2,7 см, висота — 1,8 см, 
діаметр отвору — 0,65 см. Друге кружало ви-
готовлене із добре відмуленої глини з доміш-
ками дрібнозернистого піску. Поверхня ре-
тельно загладжена, чорного кольору. Форма 
конусоподібна, приземкуватих пропорцій, з 
бортиком по нижньому краю (рис. 4: 4). роз-
міри: висота — 2,4 см, ширина — 3,4 см, діа-
метр отвору — 0,6 см.

Керамічний комплекс належить до перед-
скіфського (жаботинський період) та ран-
ньоскіфського часу VIII — першої половини 
VI ст. до н. е. територіально найближчі ана-
логії походять із трахтемирівського й Мот-
ронинського городищ, поселення поблизу 
с. жаботин.

Знахідки пізнього середньовіччя-ранньомо-
дерного часу. Частина керамічного посуду 
відноситься до пізнього середньовіччя або 
ранньомодерного часу XVII—XVIII ст. це 
уламки тонкостінних кружальних посудин 
з ретельно загладженою поверхнею чорно-
го або сірого кольору. Шийка вертикальна, 
конічна, різко переходить в роздутий яйце-
подібний тулуб. Край вінця в профілі загос-
трений. Керамічне тісто добре відмулене.

Висновки. роботами на поселенні біля «Ви-
соти 184,4» була досліджена площа 8960 м2, 
яка охоплює майже всю поверхню гряди та 
її схили. Завдяки цьому вдалося виявити за-

кономірності у розміщенні знахідок в межах 
культурного шару та на площі поселення.

Скупчення фрагментів глиняної обмаз-
ки від каркасно-глинобитних стін вказує на 
місця розташування легких наземних конс-
трукцій. В межах поселення розчищено два 
подібних об’єкти — об’єкт 1 і 6. Вони займа-
ють найвище місце на гребені гряди (рис. 6). 
Скупчення обмазки в плані має прямокутну 
форму, в обох випадках їх розміри реконс-
труюються в межах 9 × 6 м, довгою віссю 
орієнтовані по лінії північний схід — півден-
ний захід. реконструйовані каркасно-глино-
битні споруди розташовані на відстані 15 м 
паралельно одна до одної.

Інша ситуація з об’єктом 2 (рис. 6). Скуп-
чення кераміки займає площу приблизно 
25 × 10 м, орієнтоване довгою віссю по лінії 
захід — північний захід—схід — південний 
схід. Північний край скупчення починається 
поруч із об’єктом 1 та продовжується у на-
прямку схилу гряди. Саме в цих квадратах 
у профілях бровок простежується неглибо-
ка западина — дно давнього яру. Схоже, що 
скупчення кераміки з об’єкту 2 відповідає 
рівню поверхні давнього яру та позначає на-
прямок руйнації заповнення об’єкту 1 — спо-
руди з каркасно-глинобитною конструкцією 
стін. Подібна ситуація зафіксована й стосовно 
об’єкту 6. На південний схід від нього просте-
жується «смуга» розтягнутих по схилу улам-
ків кераміки. отже, піщаний ґрунт поселення 
не сприяв збереженню культурного шару та 
заповнення об’єктів, які виявилися «змити-
ми» під впливом дії елювіальних процесів.

Незначна потужність культурного шару, 
відсутність заглиблених жител з опалюваль-
ними пристроями дають можливість зроби-
ти припущення про сезонний характер по-
селення. Час його функціонування припадає 
на кінець VIII—VII ст. до н. е. Знахідки інших 
періодів носять поодинокий характер.

охоронні дослідження городища на горі 
лисуха поблизу с. Бучак Канівського р-ну 
Черкаської обл. вже третій сезон проводять 
співробітники ДП «НДц “оАСУ”» ІА НАНУ. 
роботи тривалого сезону здійснювалися на 
східній та південно-західній частинах горо-
дища. Досліджено площу понад 2600 м2, з 

яких 140 м2 припадає на оборонні споруди. 
На відкритих ділянках виявлено 59 об’єктів 
та одне поховання (рис. 1).

Колекція знахідок нараховує 1306 одиниць, 
із них 94,7 % складає керамічний посуд. його 
презентують: ліпні вироби — 65,2, кружаль-
ні — 38,8 % (з них 4,4 % сіроглиняні). Панів-

Ю. Болтрик, О. Пробийголова, Л. Кармазіна, С. Черниш, А. Корж, С. Очеретний 

ТРЕТІЙ СЕЗОН ДОСЛІДЖЕНЬ ГОРОДИЩА ЛИСУХА 
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пі дерев’яні конструкції оборонних споруд 
збереглися в найкращому вигляді (рис. 2). 
лише на цій ділянці зафіксовано вертикаль-
ні стовпчики — залишки дерев’яного часто-
колу поверх земляного насипу валу (рис. 3). 
Зроблено два перетини валу та рову — пере-
тини 6 і 9 (рис. 4). У перетині 9 також просте-
жено вертикальні стовпчики від дерев’яного 
частоколу. З’ясовано, що вони встановлюва-

Рис. 1. План городища на горі лисуха 

ною формою серед посудин ліпної формов-
ки є кухонні горщики із округлим корпусом і 
невисокими вінцями. Серед індивідуальних 
знахідок найбільш численними є кераміч-
ні кружала — 13 одиниць, бронзові вістря 
стріл — 7 одиниць, уламки фібул — 6 оди-
ниць, залізні леза ножів — 6 одиниць, брон-
зові монети — 5 одиниць. У хронологічному 
діапазоні знайдені в об’єктах речі розпада-
ються на три періоди: друга половина VІІ ст. 
до н. е., I—II ст. н. е., IV — початок V ст.

На Західному розкопі досліджена ділян-
ка валу загальною протяжністю 38,5 м. як 
показали результати розкопок В. Петра-
шенко 2004—2005 рр., саме на цьому розко-
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лись у вже існуючий насип, в спеціальну ка-
навку, заповнену білим піщаним ґрунтом.

На прилеглій території внутрішньої части-
ни городища на розкопі Західний досліджено 
14 об’єктів — залишки жител-землянок із опа-
лювальними пристроями та господарчі ями. 
Частина об’єктів розташована безпосередньо 
в насипі валу або поруч із ним. В об’єкті 49 
знайдено бронзову монету часів правління 
Аркадія І, чеканка 383—388 рр. н. е.

На центральному та Східному розкопах 
досліджено 45 об’єктів житлового та госпо-
дарчого призначення. Із площі розкопів по-
ходять дві монети: монета-підвіска імпера-
тора Феодосія I, чеканка 392—395 рр. н. е. та 
денарій Антоніна Пія, чеканка 152—154 рр. 
н. е. Серед важливих знахідок на Східному 
розкопі слід вказати скіфський архаїчний 
псалій з ікла кабана з бронзовим окуттям на 
товстій кінцівці (рис. 5).

У центральній частині городища на Схід-
ному розкопі виявлено поховання 6. Кістяк 
частково поруйновано при споруджені печі 
в одному із жител. Небіжчик орієнтований у 
напрямку захід—схід, лежав у зігнутому стані. 
Ноги випростані, верхня 
частина кістяка — череп 
та грудна клітина лежали 
на нижніх кінцівках, руки 
витягнуті вздовж тулуба. 
Череп повернутий лице-
вою частиною донизу. Біля 
нижньої щелепи та над 
хребцями шийного відділу 
містилися фрагменти шес-
ти зламаних та однієї цілої 
пронизок із пасти блакит-
ного і зеленого кольорів.

Продовжено роботи на 
частині Східного розкопу 
вздовж краю крутого схи-
лу оберненого до Дніпра. 
Головним результатом цих 
робіт слід вважати відкрит-
тя залишків укріплень на 
східному краю городи-
ща. Уздовж схилу гори на 

глибині 1,58 м від верхівки валу розчищено 
частково обвуглені дерев’яні колоди, ана-
логічні виявленим на розкопах Західний та 
Південний. Збереженість колод незадовіль-
на, ширина конструкції 0,5—1,0 м (рис. 6). 
Набагато краще збереглася викладка із дріб-

Рис. 2. Дерев’яні колоди під насипом валу на розкопі Західний, дослідження 2018 р. 

Рис. 3. Залишки вертикального частоколу в насипі 
валу, розкоп Західний 

Рис. 4. Перетин рову 9, розкоп Західний 
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ного каміння на внутрішньому схилі валу. Її 
залишки простежуються на гребені валу, а 
також в нижній частині ескарпу та в запов-
ненні рову, виявленому на східному схилі 
гори в перетині 7 (рис. 7). У деяких місцях 
каміння викладене у два шари, між якими є 
пересипка ґрунту потужністю до 0,2 м.

На розкопі Південний завершено роботи 
з розчищення дерев’яної конструкції в на-

сипі валу, розпочаті в 2017 р. На північ від 
дерев’яних колод у заглибленні ресурсної 
виїмки досліджено житло з піччю та госпо-
дарчою ямою. його південний край перерізає 
насип валу. Зверху котлован житла перекри-
тий кам’яною викладкою, яка лежить на по-
верхні внутрішнього схилу оборонного валу.

На Південному розкопі знайдено денарій 
Марка Аврелія, чеканка 147—176 рр. н. е.

У результаті проведених робіт отри-
мані важливі дані стосовно конструкції 
дерев’яних оборонних споруд та етапів їх 
формування. Перший етап пов’язаний із 
спорудженням дерев’яної горизонтальної 
конструкції та зведенням земляного наси-
пу. Колоди лежать на глибині 1,5 м від рів-
ня сучасної поверхні на сірому попелястому 
ґрунті, сильно пошкодженому норами гри-
зунів. За результатами палеопедологічних 
досліджень давньої поверхні під насипом 
валу, проведених к. г. н. А. Кушніром, на 
момент створення фортифікаційної спо-
руди переважало лучне ґрунтоутворення, 
залісненість території була меншою. Ниж-
че рівня колод та у їх засипці трапляються 
поодинокі знахідки уламків керамічного по-
суду, за попереднім визначенням, скіфсько-
го часу. У насипі знайдено фрагмент вінця 
посудини середньодніпровської культури. 
тобто, дерев’яна конструкція була зведена 
над більш раннім культурним шаром, який 
залишили мешканці гори лисуха до виник-

Рис. 5. Псалій з ікла кабана, розкоп Східний 

Рис. 6. Перетин валу 7, розкоп Східний 
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нення оборонних споруд городища. Довгою 
віссю оборонні споруди орієнтовані по лінії 
північний захід—південний схід. На східній 
ділянці лінія укріплень проходила по лінії 
північ—південь з незначним відхиленням 
до заходу. Виникнення фортифікаційних 
споруд попередньо пов’язуємо з I—II ст. н. е.

Через деякий час після зведення земляний 
вал втратив функції оборонної споруди і 
сприймався місцевими мешканцями як деталь 
рельєфу гори. У насипі валу й навколо нього 
почали зводити господарчі споруди або літні 
кухні — печі із передпічними ямами. Зафіксо-
вано щонайменше дев’ять подібних об’єктів. 
Вони знаходяться на різній глибині від рівня 
сучасної поверхні, але в усіх випадках пере-
кривають дерев’яні колоди, які лежать в ос-
нові валу. окрім того, печі в насипу валу від-
крила В. Петрашенко у 2004—2005 рр. житло 
із п’ятьма печами відкрите в заповненні обо-
ронного рову на розкопі Східний (рис. 7). На 
момент спорудження житла рів частково зап-
лив або був засипаний. Відкриті в насипу валу 
комплекси є типовими для городища лисуха, 
досліджені у великій кількості по всій жит-
ловій частині поселення. отримані результати 
свідчать про те, що на деякий час зовнішня за-
гроза для мешканців городища зникає й обо-
ронні споруди починають використовуватися 
суто для господарських потреб.

Повторне відновлення фортифікаційних 
споруд відбувається не раніше IV—V ст. н. е. 
Насип валу було поновлено, його поверхня 
вкрита щільною викладкою дрібного камін-

ня, яка простежується майже на всіх дослідже-
них ділянках оборонних споруд на розкопах 
Південний, Західний та Східний. Найбільш 
показова ситуація на розкопі Східний, де 
кам’яна викладка перекриває піч, впущену в 
перший насип валу (рис. 8). Керамічний по-
суд з печі датується IV — початком V ст. На 
південно-західній ділянці укріплень споруд-
жується вертикальний частокіл.

Рис. 7. Перетин рову 7, розкоп Східний 

Рис. 8. Фрагмент перетину валу на розкопі Східний
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Навесні 2018 р. Черкаська експедиція ДП 
НДц «оАСУ» ІА НАНУ спільно із НДц «рАС» 
ІА НАНУ здійснили археологічну розвідку 
на відрізку траси проектування повітряних 
леП «Побузьке — тальне — руська Поля-
на» у межах Черкаській обл. траса, виходя-

чи з Кіровоградської обл., пролягає такими 
правобережними районами Черкащини (із 
заходу на схід): тальнівським, Звенигородсь-
ким, Городищенським та Черкаським. Її про-
тяжність — понад 150 км. Вона проходить 
спочатку Побужжям по горбистій, порізаній 

Д. Куштан, С. Очеретний 

РОЗВІДКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 

Рис. 1. Матеріали розвідок траси проєктування леП «Побузьке — тальне — руська Поляна» (Черкаська обл.): 
1—3 — поселення Петрики 2; 4—8 — поселення Кличкове; 9 — курган біля с. Неморож; 10—19 — поселення 
Мурзинці 
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ярами Придніпровській височині (басейни 
річок Гнилий та Гірський тікичі). Далі — по 
більш чи менш рівнинному межиріччю Пів-
денного Бугу та Дніпра (басейн р. Вільшан-
ка), яке переходить у Придніпровську низо-
вину (Ірдинське болото).

розвідки проводилися шляхом візуально-
го огляду та збору підйомних матеріалів. По 
маршруту траси виявлено 31 об’єкт куль-
турної спадщини. Чотири з них — об’єкти 
історії, представлені залишками оборонних 
ліній (окопів) часів Другої світової війни. 
об’єкти археології репрезентують вісім міс-
цезнаходжень археологічного матеріалу, 14 
різночасових поселень та п’ять курганів. Їх 
культурна належність різноманітна: перева-
жають пам’ятки ранньозалізного віку (ран-
ньоскіфського часу) та черняхівської культу-
ри, проте виявлені й об’єкти, які відносяться 
до пізнього палеоліту, неоліту, енеоліту, доби 
бронзи, пізнього середньовіччя — ранньомо-
дерного часу. Колекція знахідок нараховує 
близько 500 одиниць: фрагменти керамічно-
го посуду, крем’яні вироби та відщепи, печи-
на, кості тварин, вироби з гутного скла тощо.

Найцікаввіший археологічний матеріал 
виявлений на таких археологічних об’єктах.

Поселення доби енеоліту Петрики 2 роз-
ташоване на південний схід від південної 
околиці с. Петрики Городищенського р-ну, 
біля дороги журавка-Вільшана. Воно зай-
має верхів’я балки, яка впадає у Ковалів яр 
(р. журавка), що плине у р. Вільшанка. Біль-
шість знахідок — типова столова кераміка 
трипільської культури, яка характеризуєть-
ся гарно вимішаним тістом і добрим випа-
лом. У колекції присутні: фрагмент вінчика 
конічної миски (рис. 1: 1), уламок стінки по-
судини із плескатою ручкою (рис. 1: 2), фраг-
мент денця (рис. 1: 3), решта — уламки сті-
нок. Серед останніх є фрагменти зі слідами 
вторинного випалу. Кількома фрагментами 
представлені доволі крупні уламки глиняної 
обмазки, які походять від згорілих трипіль-
ських жител-«площадок».

Поселення доби пізньої бронзи Кличкове 
розташоване на північ від с. Вербівка Горо-
дищенського р-ну (північніше с-ща Клич-
кове Вербівської с/р). Воно займає схил 
правого берега балки Чирвина, яка впадає у 

Рис. 2. Матеріали розві-
док траси проєктування 
леП «Побузьке — таль-
не — руська Поляна» 
(Черкаська обл.): 1—16 — 
поселення Кобринове-
1; 17—23 — поселення 
Попівка
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р. Вільшанка. Більшість знахідок відносять-
ся до білогрудівсько-чорноліської культури. 
Вони репрезентовані фрагментами ліпних 
горщиків тюльпаноподібної форми: вінчи-
ків (рис. 2: 4—6), стінок, орнаментованих 
наліпним валиком на плічках (рис. 2: 7, 8), 
неорнаментованих стінок та денець.

Поселення початку ранньозалізного віку 
Мурзинці розташоване на захід від с. Мур-
зинці Неморозької с/р Звенигородського 
р-ну, північніше ґрунтової дороги Мурзин-
ці — Ганжалівка. Воно займає схил мису лі-
вого берега балки Гайдаївка, яка впадає у 
р. Гнилий тікич. Зібрано велику кількість 
кераміки, яка відноситься до передскіфсько-
го часу (пізній етап чорноліської культури). 
Здебільшого це фрагменти кухонних гор-
щиків тюльпаноподібної форми із плавно 
відігнутим назовні вінчиком (рис. 1: 13, 16). 
Більшість з них під вінчиком прикрашені 
рядом наскрізних проколів (рис. 1: 10—12, 
15). У деяких випадках цей орнамент до-
повнений наліпним валиком, поверхня яко-
го розчленована пальцевими вдавленнями 
(рис. 1: 14). такий само валик міг прикра-
шати плічка горщика (рис. 1: 17). Столовий 
посуд характеризується кращою якістю тіста 
й ретельнішою обробкою поверхні — фраг-
мент вінчика тонкостінного келиха (рис. 1: 
19) та уламок конічної миски із загнутим до-
середини вінцем (рис. 1: 18). Виявлено кілька 
фрагментів денець посудин, для яких прита-
манна відсутність закраїн. одним фрагмен-
том представлена грудочка глиняної обмаз-
ки (печина). також трапилися кості тварин.

Курган біля с. Неморож Звенигородського 
р-ну розташований на захід від західної око-
лиці села, на верхній частині схилу тераси 
лівого берега р. Неморож (притока Гнилого 
тікича). Насип сильно розораний: діаметр 
25 м, висота 0,4 м. На поверхні трапився 
фрагмент вінчика лощеної ліпної миски із 
загнутим досередини краєм, орнаменто-
ваної «перлинами» (рис. 1: 9). Завдяки цій 
знахідці, курган може бути датований ран-
ньозалізним віком (ранньскіфський час).

Поселення черняхівської культури Кобри-
нове 1 розташоване на схід від північної око-
лиці с. Кобринове тальнівського р-ну. Воно 
знаходиться на лівому березі струмка (балка 

Горнівка), який впадає у р. Попівка — пра-
ва притока Гнилого тікича. Зібрано велику 
кількість фрагментів кружальних посудин 
черняхівської культури. Більшість з них — 
доволі грубі, іноді товстостінні кухонні гор-
щики. Вінчики мають потовщений край 
(рис. 2: 1, 2). орнамент досить бідний: ряди 
прокреслених горизонтальних ліній (рис. 2: 
7, 8) або валикоподібні пружки (рис. 2: 9). 
Денця без закраїн (рис. 2: 10—13, 15, 16) або 
мають кільцевий піддон (рис. 2: 14). Столо-
ва кераміка репрезентована фрагментами 
чорно- або сіролощених мисок (рис. 2: 3—5). 
Індивідуальні знахідки представлені цілим 
керамічним пряслицем — плескатим, диско-
подібної форми, із пружкоподібним виступ 
по ребру (рис. 2: 6). На поселенні трапили-
ся досить крупні грудки перепаленої гли-
ни (печини) від згорілих наземних жител. 
також знайдені остеологічні матеріали. На 
протилежному березі струмка розташоване 
синхронне поселення Кобринове 2.

Поселення доби пізнього середньовіччя — 
ранньомодерного часу Попівка розташоване 
на південь від східної частини с. Попівка 
Звенигородського р-ну, південніше авто-
дороги рижанівка — Вільховець. Воно зай-
має нижню частину схилу берега залісненої 
балки неподалік ур. Соловйове. тут зібрано 
значну кількість археологічного матеріалу, 
який відноситься до козацької доби (XVII—
XVIII ст.). це фрагменти кружальних кухон-
них горщиків із прямим коротким вінчиком 
і яйцеподібним тулубом. трапилися вінця 
жовтоглиняних горщиків, орнаментова-
них «опискою» (рис. 2: 17) та сіроглиняних, 
прикрашених насічками по краю (рис. 2: 
18). Серед інших типів керамічного посу-
ду — крупний фрагмент сковорідки-латки, 
орнаментованої на плічках рельєфним ри-
туванням із відбитками дрібного штампу; 
зсередини — зеленкувата полива (рис. 2: 19). 
Двома невеличкими фрагментами представ-
лені червоноглиняні миски із кольоровим 
розписом і глазурованою поверхнею. Денця 
горщиків характеризуються виділеною го-
строю закраїною (рис. 2: 22, 23), один фраг-
мент вкритий зсередини зеленою поливою 
(рис. 2: 21). також знайдений уламок вузької 
плескатої ручки від покришки (рис. 2: 20).
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розкопки 2018 р. були продовженням робіт 
2008—2011 і 2015 рр., що проводяться за під-
тримки Державного історико-культурного за-
повідника «трипільська культура». За весь час 
розкопок досліджено площу 690 м2 (близько 
половини некрополя), відкрито 81 похован-
ня. Серед 47 кремацій 38 були в ямах без урн, 
дев’ять — в урнах. У 34 інгумаціях 23 скелети 
орієнтовані головою на північ, 10 — на захід 
(один зруйнований кістяк невизначений). 

Більшість поховань з тілопокладеннями здійс-
нено в простих ґрунтових ямах, два — в ямах з 
підбоєм і три в ямах із заплічками. У більшості 
поховань (19) скелети були у давнину в різній 
мірі зруйновані. Із культурного шару загалом 
враховано 24890 уламків керамічного посуду. 
Серед них: фрагментів гончарної столової ке-
раміки — 82,7 %, гончарної кухонної — 16,6 %, 
ліпної — 0,4 %, імпортної (уламки амфор та 
червонолакового посуду) — 0,3 %.

Б. Магомедов, С. Діденко, О. Милашевський 

РОЗКОПКИ НА МОГИЛЬНИКУ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  
БІЛЯ с. ЛЕГЕДЗИНЕ 

Могильник легедзине, речі з поховання 80: 1, 2 — кухонний посуд; 3—6 — столовий посуд; 7 — гребінь з рогу 
оленя; 8 — бронзова фібула; 9 — залізна підвіска; 10 — підвіска з пурпурового скла
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В останньому сезоні розкрита площа стано-
вила 76 м2, відкрито 8 поховань. Із чотирьох 
кремацій три безурнові і одна урнова, пере-
крита уламками посуду. решта — інгумації, з 
яких дві орієнтовані головою на північ (один 
скелет лежав догори спиною), дві — на захід 
(одне з них зруйноване, здійснене в ямі із за-
плічками). Усі тілоспалення досить бідні на 
знахідки, три тілопокладення зовсім безінвен-
тарні. Натомість жіноче поховання 80, орієн-
товане на північ, вміщувало шість посудин, а 
також фібулу, пряслице, гребінь, чотири за-

лізних кошикоподібних і одну скляну (імпор-
тована з Близького Сходу) підвіски (рисунок: 
10). З особливостями поховального обряду 
пов’язана знахідка кількох перепалених ка-
мінців, покладених у горщик.

Серед знахідок з культурного шару можна 
відзначити залізну пряжку, скляне пряслице 
і кілька керамічних, горло пізньоантичного 
червонолакового глека.

Датування могильника, встановлене в по-
передні роки, лишається незмінним: у межах 
останньої третинни ІІІ — кінця IV ст.

Під час польового сезону 2018 р. було здій-
снено візуальне обстеження багатошарового 
поселення в ур. Залізьки 2. Пам’ятка розта-
шовується поруч з акваторію Кременчуць-
кого водосховища 2,5 км на північ від стан-
ції Панське в межах території Чапаєвської 
сільської ради (Золотоніський р-н Черкась-
кої обл.). Більшу частину року територія 
пам’ятки знаходиться на дні водосховища 
(глибина 1—2 м.). Взимку та на весні тери-
торія поселення звільняється від води і стає 
доступною для обстеження. Саме під час 
такого періоду й здійснено польові робо-
ти. Їх метою було з’ясувати сучасний стан 
пам’ятки, визначити її межі та конфігурацію 
плями культурного шару.

Поселення виявив М. Сиволап у 1986 р. 
Повторно відкрили співробітники Черкаської 
археологічної інспекції А. Дєткін, т. Кургіна, 
П. Шевченко у 1995 р. Згадане у звіті С. реця 
за 1996 р. Короткий опис поселення та деталь-
ний опис зібраних матеріалів опублікований 
у статті т. Кургіної і П. Шевченка в 1997 р.

Матеріали з поселення зберігаються в Чер-
каському обласному краєзнавчому музеї та 
Черкаському міському археологічному музеї 
Середньої Наддніпрянщини.

Під час обстеження встановлено, що 
пам’ятка займає територію витягнутих дю-
ноподібних підвищень колишньої заплави 
Дніпра. Поселення витягнуте з південного 
сходу на північний захід 761 × 320 м. Зафіксо-
вана площа поширення фрагментів кераміч-
них посудин складає 17 га. У північно-захід-
ній частині поселення знаходиться округле 
підвищення 65 × 75 м. До затоплення вода-
ми водосховища висота цього підвищення 

становила 3,1 м. Зараз ця ділянка більше 
не затоплюється. На ній росте верба та оче-
рет. територія пам’ятки інтенсивно розми-
вається. Вся поверхня вкрита фрагментами 
керамічного посуду. Навколо підвищення 
концентруються фрагменти ліпних посудин 
доби бронзи. основна частина керамічних 
матеріалів представлена фрагментами гон-
чарних посудин давньоруського часу, які 
можуть бути датовані х — початком хІ ст., 
хІ ст., хІІ—хІІІ ст. окрім кераміки, з посе-
лення відома значна кількість металевих ви-
робів. Внаслідок цього пам’ятка протягом ос-
танніх 20 років стала місцем «паломництва» 
місцевих копачів. Нами зафіксовані сліди їх 
діяльності на території поселення. У цент-
ральній та південній частинах зафіксовано 
скупчення обпаленого каміння та шлаків. 
ймовірно, це залишки залізоробного та ко-
вальського виробництв. На пам’ятці зустрі-
чаються шматки будівельного пірофіліто-
вого сланцю (можливо, залишки жорен) та 
чорного сланцю.

обстеження цієї пам’ятки вказує на пер-
спективність її дослідження та необхідність 
щорічної фіксації вимитих водами водосхо-
вища культурних залишків. Доречним буде 
в наступні польові сезони здійснити деталь-
ну фіксацію скупчень шлаків на поселенні 
та, за можливості, археологічно дослідити 
одне з них. Перспективним видається й по-
шук сусідніх давньоруських поселень. Адже, 
зважаючи на вражаючий для давньорусько-
го часу на цій території розмір пам’ятки, це 
залишки значного населеного пункту, що 
розташовувався на лівому березі Дніпра, не-
подалік його основного русла.

О. Марченко, М. Сиволап., О. Прядко., А. Дєткін, А. Борисов 

ОБСТЕЖЕННЯ ПОСЕЛЕННЯ В УРОЧИЩІ ЗАЛІЗЬКИ 2 
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Скіфська Правобережна експедиція ІА 
НАНУ та Національного історико-куль-
турного заповідника «Чигирин», за участі 
Кам’янського державного історико-куль-
турного заповідника провела дослідження 
кургану середньоскіфського часу в басейні 
р. тясмин на півдні Дніпровського Правобе-
режного лісостепу. Курган входив в групу 
з двох насипів, що розташовувались на ми-
соподібному виступі, який височів над око-
лишніми ярами на схід від с. Михайлівка, та 
південь — південний захід від с. жаботин 
Кам’янського р-ну Черкаської обл. Похо-
вальна пам’ятка розташовувалась неподалік 
нещодавно відкритого Михайлівського посе-
лення-гіганта скіфського часу.

Курган висотою до 1,25 м та діаметром до 
27,7 м розташовувався ближче до краю мису. 
Під центральною частиною насипу виявле-
но заглиблену в ґрунт, спалену дерев’яну, 
дромосну гробницю з камерою, стіни якої 
зорієнтовані за сторонами світу. Гробницю 
оточував глиняний викид, що мав розрив з 
півдня — південного сходу (навпроти дро-
мосу, по якому вносили небіжчика, та вво-
дили коня). Зі східного боку могили, на ви-
киді, розчищено верхню частину античної 
амфори від тризни. Поховальна камера роз-
мірами 3,9 × 3,08 м та глибиною до 1,72 м від 
рівня давньої підкурганної поверхні орієн-
тована широтно. В центрі могили — кругла 
стовпова ямка. Дромос — з південного боку. 
його довжина 2,48 м, ширина — 1,36—1,42 м. 
Дно похило спускається до камери, утворю-
ючи 2 сходинки. Дерев’яну гробницю було 
спалено, її стінки та підлога сильно про-
горіли. Вцілілі ділянки заповнені перепале-

ним ґрунтом червоного кольору. Гробниця 
виявилась пограбованою в новий час через 
велику яму зверху, що знищила поховання. 
Вціліли лише кути та дромос.

У центральній частині поховальної ка-
мери, у стовповій ямці чи поруч, виявлено 
бронзові замочкоподібні підвіски та ворвор-
ку. У дромосі розчищене поховання коня, 
що лежав головою до поховальної камери. 
Поруч з твариною покладено вузду: залізні 
вудила з бронзовими Г-подібними псаліями, 
зооморфними бляхами у вигляді голови лося 
(рис.) й лапи тварини та ворворками. тут ле-
жав і бронзовий наконечник стріли.

У північну частину могили у другій поло-
вині V ст. до н. е. з поверхні насипу, здійснене 
впускне чоловіче поховання, що теж майже 
вщент знищене пограбуванням. Уціліли части-
на черепа, фрагмент залізного ножа та бронзові 
наконечники стріл, покладені біля голови.

О. Могилов, Ю. Ляшко, С. Руденко 

ДОСЛІДЖЕННЯ КУРГАНУ СКІФСЬКОГО ЧАСУ В ПОТЯСМИННІ 

Зооморфна бляха у вигляді голови лося з кургану

Скіфська Правобережна експедиція про-
довжила дослідження Мотронинського горо-
дища скіфського часу на півдні Дніпровсько-
го Правобережного лісостепу, розташованого 
біля с. Мельники Чигиринського р-ну Чер-

каської обл. роботи проводились на ділянці 
розкопу 24 біля валу внутрішнього укріплен-
ня, в його внутрішній південній частині.

розкопки показали значне насичення 
культурного шару знахідками. Насампе-

О. Могилов, С. Руденко, К. Панченко, Ю. Ляшко 

РОБОТИ НА МОТРОНИНСЬКОМУ ГОРОДИЩІ 



Черкаська область

242
Рис. 2. ліпний керамічний посуд з Мотронинського городища

Рис. 1. яма 3, заповнена кістками тварин 
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ред — ліпною керамікою. Переважають зна-
хідки фрагментів банкоподібних горщиків, 
прикрашених наліпним валиком під вінця-
ми, трапляються миски, зрідка — казано-
подібні посудини та фрагменти черпаків. 
цікавою є наявність декількох стінок архаїч-
них посудин з врізаним геометричним ор-
наментом. Відомі античні амфорні стінки. 
трапилось свинцеве пряслице, бронзовий 
базисний наконечник стріли, а у верхньому 
шарі — залізний черешковий трилопатевий 
наконечник слов’янського часу.

У південному секторі розкопу фіксується 
глиняний викид з рову внутрішнього ук-
ріплення. Кількість знахідок в ньому суттє-
во менша. У внутрішню основу валу було 
впущено овальну яму з похованням дитини, 
ймовірно, хлопчика 3—5 років, без ознак на-
сильницької смерті. Кістяк лежав у «вільній» 
позі. тулуб та ноги розташовувались фак-
тично перпендикулярно. Небіжчика покла-
ли на спину, верхня частина припіднята та 
повернута вліво. Голова «впала» на груди. 
Права рука відкинута вбік. Під час дослід-

ження господарської ями 6 було виявлено 
жіночий череп. ці знахідки доповнюють пе-
релік поховань на поселенських пам’ятках, 
добре відомих в Українському лісостепу за 
скіфської доби.

У декількох місцях фіксувались сліди вог-
нищ, що мали вигляд сильно обпалених 
місць круглої чи овальної форми діаметром 
до 0,5 м. Під глиняним викидом та на рівні 
материкового суглинку простежено декіль-
ка об’єктів. цікава яма 3, нижня частина якої 
заповнена кістками тварин та фрагментами 
кераміки (рис. 1). У розкопі вдалось частково 
зафіксувати сліди приміщення, що функціо-
нувало до спорудження внутрішньої цита-
делі, а перед спорудженням валу було заси-
пане. В одному місці трапився розвал миски 
з защипами по вінцях (рис. 2: 3). В іншому — 
під глиняним викидом компактно лежали 
череп та кістки малої рогатої худоби.

Виявлені нашарування відносяться до 
VI—V ст. до н. е. Наступного польового сезо-
ну дослідження Мотронинського городища 
планується продовжити.

експедиція Національного історико-куль-
турного заповідника «Чигирин» та Інститу-
ту археології НАНУ завершила дослідження 
колективного захоронення на Замковій Горі 
в м. Чигирин Черкаської обл.

Поховання було відкрите в 2017 р. при 
прокладанні водогінної траншеї, що частко-
во пошкодила захоронення. Воно здійснене 
в ямі, що, вірогідно, мала форму прямокут-
ника чи трапеції, витягнутих довгою віссю 
зі сходу — південного сходу на захід — пів-
нічний захід. Довжина її північного боку — 
1,85 м. Ширина, що зберіглась, зі східної та 
західної сторін відповідно 0,75 і 1,05 м. За-
гальна глибина ями від рівня сучасної по-
верхні — 1,4—1,47 м. Кути ями при переході 
в дно заокруглюються. товщина залягання 
шару кісток становила до 1,05 м.

У 2018 р. знято п’ять нижніх шарів кісток, 
що отримали № 4—6, 6А, 7. Усього в них 
розчищено 339 антропологічних об’єктів, 
переважно черепів (рис.). Не рідкі й ниж-
ні щелепи. Інші ж кістки (тазові, гомілкові, 
хребці, кістка стопи) трапляються не часто. 

Більшість кісток та нижніх щелеп лежали не 
з черепами. Втім, одного разу шийні хребці 
були виявлені з черепом. На черепах вияв-
лено масові сліди рубаних поранень поверх-
невого або проникаючого характеру. У низ-
ці випадків простежені ознаки декапітації: 
сліди рубаних ран зафіксовані на шийно-
му хребці, основі черепа, нижній щелепі. Їх 
аналіз говорить про те, що голову могли сти-
нати й ззаду, й спереду. Попередній аналіз 
дозволяє говорити про належність абсолют-
ної більшості черепів чоловікам.

Всього за два сезони робіт на пам’ятці 
відкрито 449 антропологічних об’єктів, пе-
реважно черепів, рідше — нижніх щелеп. 
Інші кістки рідкі. Попередній аналіз антро-
пологічних матеріалів дозволяє припускати, 
що тут було поховано рештки 300—350 ін-
дивідів. Можна зробити висновок, що біль-
шість загиблих були вбиті в бою холодною 
зброєю, а згодом обезголовлені.

Колективне захоронення може бути 
пов’язане з військовими діями в місті під 
час Чигиринських походів 1677—1678 рр., 

В. Полтавець, О. Могилов, О. Козак, С. Руденко 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ЗАХОРОНЕННЯ В ЧИГИРИНІ 
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коли фортеця з російською та українською 
козацькою залогами була в облозі, а згодом 
захоплена турецькими військами. яма з че-
репами знаходилась перед фронтом Чиги-
ринської фортеці, фактично в зоні воєнного 
протистояння, чи на передньому краї ту-
рецького табору. З історичних джерел добре 
відомий звичай османів стинати голови своїм 
ворогам. Неодноразово згадує це явище й 
П. Гордон безпосередньо під час військових 
дій в Чигирині 1678 р. отже, людські рештки 

з колективного поховання на Замковій Горі 
являють собою санітарне захоронення, віро-
гідно, українських та російських захисників 
фортеці, що полягли під час Чигиринських 
походів 1677—1678 рр., та були обезголов-
лені вояками османської армії.

За своєю масштабністю колективне захоро-
нення в Чигирині є безпрецедентним в Ук-
раїні. Численні антропологічні матеріали є 
важливим і об’ємним джерелом для вивчення 
населення нашої держави козацької доби.

Нижній шар черепів у колективному похованні на Замковій Горі в Чигирині 

Межиріцька пізньопалеолітична сто-
янка знаходиться на території с. Межиріч 
Канівського р-ну Черкаської обл. Пам’ятка 
розташована на мису, утвореному долинами 
річок росі та роcави, близько 20 км на захід 
від р. Дніпро і за 200 м від високого корін-
ного схилу плато долини р. рось. Датування 

за радіовуглецевим методом визначило вік 
пам’ятки у досить вузьких межах — близько 
середини 15 тисячоліття тому. У результаті 
півстолітніх розкопок виявлено і досліджено 
чотири житлові конструкції та господарські 
об’єкти навколо них. Четверте житло, вияв-
лене експедицією М. Гладких у 1976 р. було 

П. Шидловський, С. Пеан, Л. Демей, Л. Крепін,  
О. Цвіркун, М. Чимирис, Б. Мамчур 

ПОНОВЛЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ  
ЧЕТВЕРТОГО МЕЖИРІЦЬКОГО ЖИТЛА 
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частково розкопане та залишене на місці з 
метою наступної музеєфікації.

Завданням робіт 2018 р. було проведення 
попередніх досліджень цього житла для отри-
мання даних про конструктивні особливості й 
ступінь збереженості культурних решток все-
редині скупчення. Археологічні дослідження 
проводили із залишенням на місці конструк-

тивних елементів споруди для збереження 
об’єкту як пам’ятки археології. роботи вели 
спільно з групою археозоологів з Національ-
ного природничого музею (Париж), які мають 
значний досвід реставрації й консервації плей-
стоценових органічних решток.

Перший етап роботи передбачав розчис-
тку елементів конструкції та заповнення 

Рис. 2. Межиріч 2018, знаряддя з кременю та проколки з трубчастих кісток дрібних ссавців
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житла від кісткової крихти та дрібних не-
визначених уламків, що з’явились внаслідок 
руйнівних процесів як ендогенного (розпад 
бивнів, черепних, дрібних кісток під дією 
повітря, води тощо), так і екзогенного харак-
теру. особливої шкоди та активізації про-
цесів розпаду кісткового матеріалу завдало 
пошкодження даху металевого накриття від 
значної кількості опадів навесні 2010 р. Весь 
матеріал з розчистки піддавався промивці з 
метою віднайдення дрібних предметів, ви-
робів з кременю та кісток дрібних ссавців.

Після розчистки скупчення 4, проведено 
реставрацію та склейку окремих великих 
кісток з конструкції житла, укріплення кіс-
ткових решток за допомогою клеючих спо-
лук — синтетичних смол та полімерів. Час-
тина фрагментів зламаних кісток знімалась 
з місця їхнього первинного розташування 
з метою склейки в лабораторних умовах, а 
потім поверталась на місце вже у реставро-
ваному стані. Перед склеюванням кістки під-
давались сухій очистці щітками, пензлями та 
стеками.

Наступним кроком у дослідженні житла 4 
стала зачистка траншеї, що була розкрита 
роботами Н. Корнієць у 1994—1995 рр. по 
довгій осі житла з північного сходу на півден-
ний захід (рис. 1). Під час зачистки у звітно-
му році виявлено кісткові рештки, вироби з 
кременю та кістки, що походять із заповнен-
ня житла. Серед найбільш цікавих знахідок 
слід відмітити анатомічну групу хребців се-
реднього розміру ссавця разом з двома про-
колками та фрагментом голки в кв. 332Б. По-
передніми дослідженнями в 1994—1995 рр. у 
цьому квадраті відмічались знахідки хребців 
полярної лисиці, голки та абразиву з піско-
вику. Наявність у житлі анатомічних груп 
хутрових звірів разом з крем’яними вироба-
ми та кістяними знаряддями дозволяє гово-
рити про те, що тут, можливо, відбувались 
операції по виготовленню одягу (рис. 2).

У кв. 333Б в центрі споруди виявлено пля-
му, насичену зольною масою, що в процесі 
розчистки виявилась внутрішнім вогни-
щем. Найцікавішим об’єктом виявленим 
у кв. 334Б-Г є «точок 1» — місце обробітку 
кременю. цей об’єкт є компактним скупчен-
ням відходів крем’яного виробництва та де-

кількох знарядь праці, загальною кількістю 
777 екземплярів, що залягали у сіруватому 
піску, який досить помітно виділявся на тлі 
лесової долівки траншеї, що дало можливість 
припустити наявність тут штучного заглиб-
лення. «точок 1» було досліджено декілько-
ма рівнями зняття. Серед відходів слід відмі-
тити наявність трьох призматичних і одного 
аморфного нуклеуса, чотирьох нуклеподіб-
них уламків, значну кількість пластинчас-
тих сколів, відщепів та лусочок. лусочки 
становлять 36,8 % всього крем’яного комп-
лексу (286 екз.), відщепи та пластинчасті ско-
ли представлені практично порівну. Серед 
пластинчастих сколів за напрямком сколю-
вання на дорсальній поверхні переважають 
повздовжні (48 %), також наявні біпоздовжні 
(8 %), реберчасті (18 %), бокові (4 %) та пер-
винні (8 %). Площадки в основному лінійні 
(32 %) та точкові (28 %), окрім того наявні 
гладкі (14 %), двогранні, багатогранні та пер-
винні. Закінчення представлені в основному 
пероподібними (40 %) та заломами (34 %), 
окрім того наявні пірнаючі та прямі. У по-
над 30 % сколів наявна абразивна підправка 
та редукція, а також у 10 % наявна ізоляція 
площадки і в кількох випадках пришліфовка 
карнизу (4 %). Знаряддя праці представлені 
п’ятьма обробленими пластинами, трьома 
скребками, різцем та мікролітом.

таким чином, в процесі дослідження тран-
шеї, що розташована по довгій осі, у запов-
ненні житла виявлено дві функціонально 
різні ділянки обабіч центральної частини 
з залишками вогнища. Культурні рештки в 
південно-західній ділянці (анатомічні групи 
хутряних тварин, проколки, голки) свідчать 
про проведення тут операцій по обробці 
хутра та шкіри, в той час як в північно-схід-
ній частині траншеї наявні яскраві свідчення 
проведення операцій по обробці крем’яної 
сировини та виготовлення знарядь праці, 
які в свою чергу пов’язані з обробкою шкір. 
такий функціональний розподіл між різни-
ми секторами всередині житла може вказу-
вати на наявність специфічних виробничих 
місць у різних представників первісної сім’ї. 
Загалом, наявність проведення цих дій все-
редині житла опосередковано свідчать про 
холодний період року.
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Восени 2017 та увесь польовий сезон 2018 р. 
авторами досліджувалась скельно-печерна 
пам’ятка біля с. Василівка. Комплекс знахо-
диться на схилі правого берега Дністра, між 
селами Волошкове та Василівка, обмежений 
з двох боків ярами. За 700—800 м на захід від 
комплексу знаходиться басейн Дністровської 
ГАеС (рисунок). Загальна довжина відрізка 
схилу до 1 км. Довжина скельного масиву, де 
зосереджено основні об’єкти скельно-печер-
ного комплексу — 450 м (рисунок: 1). Серед-
ня висота виходів аргілітових вапнякових 
скель — 12 м. обстеження комплексу про-
водилось з південного сходу на північний 
захід. Нумерація приміщень — в порядку 
їх дослідження. Було обстежено сім об’єктів. 
об’єкти 3—5 є залишками задніх стінок од-
нокамерних приміщень. об’єкти 6 і 7 — при-
родні порожнини, розширені та доопрацьо-
вані. Найбільш інформативними та добре 
збереженими виявились об’єкти 1 і 2.

Печера 1 природного походження, штуч-
но розширена. У привхідній частині в під-
лозі та стінах збереглась система пазів для 
кріплення дверей. На підлозі розчищено 
залишки глиняної печі на кам’яній основі. 
У заповненні печі виявлено фрагменти гор-
щика XVII ст., скляну бусину, круглу свин-
цеву кулю діаметром 14 мм. У тріщинах під-
логи — фрагмент залізної підкови для взуття 
та крем’яна пластина. ліворуч від входу висі-
чено хрест з розширеними кінцями у техніці 
заглибленого рельєфу. На стінах та стелі збе-
реглись залишки написів кирилицею: пра-
воруч від входу, на невеликому скельному 
виступі стелі: «СмА… х…»; навпроти входу 
на стіні: «р (аб) Б (ожий) Макарій».

Група об’єктів 2 складається з трьох при-
міщень, що сполучались округлими отвора-
ми зсередини. У приміщенні 2/1 на підлозі 
висічено рівнораменний хрест у техніці ком-
пенсаційного рельєфу. Приміщення 2/2 і 
2/3 мали пази в підлозі та стінах навпроти 
вхідних отворів. У нижній частині вхідного 
отвору у приміщення 2/2 — зображення у 
вигляді тризуба, ймовірно, тамга, знак влас-
ності. Зважаючи на інтенсивну господарську 

діяльність (поблизу печер є діючий кар’єр 
з видобутку каменю) та високу ймовірність 
знищення унікального петрогліфу, його 
було вирізано зі скелі монолітом та передано 
у фонди Чернівецького обласного краєзнав-
чого музею.

На схилі, під скельно-печерними при-
міщеннями, було розбито 8 розкопів (ри-
сунок: 1), загальною площею понад 400 м2. 
Стратиграфічна ситуація була типовою для 
всіх розкопів, з незначними відмінностями 
(рисунок: 2). Під верхнім дерновим шаром, 
висотою до 10 см, залягав темно-сірий гуму-
сований супісок з мілкими фракціями вап-
някового каміння, гальки та аргілітів. його 
потужність у квадратах А—В становила 
0,8—1 м, за квадратом Г різко понижувалась 
до рівня 0,3—0,4 м. Нижче залягає тотожний 
шар, з включеннями більших шматків скель-
ної породи потужністю до 1 м. Він був прий-
нятий за материковий, оскільки, зріз схилу, 
зроблений нами у червні, показав, що шар 
світло-сірого кольору з ще більшими шмат-
ками скельної породи містить лише знахід-
ки періоду енеоліту в щілинах між камінням. 
Сам шар не містить знахідок антропогенно-
го походження. його підстилає сіро-білий 
палевий пісок, на якому стоять аргілітові 
скелі Василівського скельно-печерного ком-
плексу.

Під час польових робіт на схилі було від-
крито більше 10 вогнищ. Частина вогнищ 
зі слідами обмазки глиною вертикальної 
поверхні, на якій готувалась їжа. Інша час-
тина — плями попелу та деревного вугілля, 
обкладені камінням. За виявленим матеріа-
лом та стратиграфією, вогнища відносяться 
до доби раннього заліза (розкоп 4); другої 
половини хІІІ—XIV ст. та другої половини 
XVII ст. також досліджено два жіночі похо-
вання. одне — давньоруське, зі скроневим 
кільцем в 1,5 оберти, інше — безінвентарне 
(рисунок: 4). Безінвентарне поховання нале-
жало жінці 28—35 років. Череп жінки євро-
пеоїдний, однак за даними краніометрії вже 
простежується метисація, яка проявилась у 
вигляді виразно брахікранної черепної ко-

П. Нечитайло, Д. Тимчук, Ю. Долженко, Є. Калашник, Б. Рідуш 
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робки та вертикальному профілюванні ви-
лиць. Стратиграфія, положення, орієнтація 
похованої та супутні керамічні матеріали, 
дозволяють віднести поховання до другої 
половини хІІІ—XIV ст. На користь такого 
датування вказує як безінвентарність похо-
ваної так і загальне домінування кераміки 
другої половини хІІІ—XIV ст. на всіх розко-
пах, закладених біля скельних приміщень. В 
цей час землі Середнього Подністров’я під-
падають під відчутний вплив Золотої орди. 
На це вказує і метисація покійної. обидва 
поховання зі скельно-печерного комплексу 
у Василівці підтверджують традицію існу-
вання світських цвинтарів біля печерних мо-
настирів у Середньому Подністров’ї (Бакота, 
Маліївці).

хронологічний діапазон знахідок з розко-
пів охоплює період з ІІІ тис. до н. е. до дру-
гої половини XVII ст. Матеріали пізнього 
етапу трипільської культури представлені 
залишками кременеобробного виробниц-
тва, фрагментами монохромної столової та 

кухонної кераміки з домішком черепашки. 
Добою раннього заліза датовані фрагмен-
ти банкоподібних горщиків з орнаментом 
у вигляді розірваного наліпного валику з 
пальцевими вдавленнями та знахідка брон-
зового наконечника стріли. особливо актив-
ним було використання скельно-печерних 
приміщень у давньоруський та ординський 
період хІІ—хІІІ та друга половина хІІІ — 
перша половина XІV ст. це фрагменти кера-
міки, наконечники стріл, леза ножів, ключі, 
кольчужне кільце (рисунок: 3, 5). Для цього 
періоду є підстави припускати існування у 
Василівських скелях печерного монастиря та 
пов’язаного з ним поселення. яскраво пред-
ставлені знахідки другої половини XVII ст., 
пов’язані з перебуванням тут опришків. це 
фрагменти сіроглиняного та світлоглиняно-
го посуду, монети, кулі, металеві деталі одя-
гу. Про цілі родини опришків, які мешкають 
у скелях біля Василівки та живуть з грабунку 
на дорогах, повідомляється у щоденнику по-
дорожі Ульріха фон Вердума 1670-х рр.

У 2018 р. в рамках міжнародного проекту 
по дослідженню виробничого поселення-
факторії Комарів було також продовжено 
розкопки синхронного поселенню могиль-
ника Комарів-1.

Комплекс пам’яток зі слідами склоробного 
виробництва розташований біля с. Комарів, 
Кельменецького р-ну, Чернівецької обл. 
Могильник розміщується на високому ми-
соподібному виступі на протилежному від 
основної частини поселення боці балки.

Було досліджено площу близько 100 м2 та 
виявлено чотири археологічні об’єкти: один 
(об’єкт 3) відноситься до поселення ранньо-
залізної доби та три (поховання 7—9) — до 
могильника черняхівської культури.

об’єкт 3 — виявлено на рівні давньої 
денної поверхні (0,3—0,4 м), представляє со-
бою скупчення глиняної обмазки, каменю та 
уламків ліпної кераміки на площі розміра-
ми 4 × 2,5 м, серед знахідок виявлено також 
фрагмент дрібної глиняної пластики.

Поховання 7 — інгумація, орієнтоване по 
осі північ—південь, зруйноване в давнину.

Поховальна яма виявлена на рівні мате-
рику у вигляді овальної плями діаметром 
1 × 1,5 м, темно-сірого кольору — яма пов-
торного проникнення в поховання. розміри 
основної ями 1,95 × 2,60 м, глибина — 2,45 м. 
яма прямокутної форми, з заокругленими 
кутами, видовжена по осі північ — південь, 
на глибині 1,5 м по довгих стінках знахо-
дяться заплічки шириною 0,2—0,3 м. Стінки 
могильної ями нижче заплічок були обли-
цьовані снопами очерету / аїру (?), залиш-
ки яких у вигляді трьох поставлених поруч 
горілих снопів виявлені у південно-західно-
му куті могильної ями. На рівні заплічок в 
центральній частині могильної ями були ви-
явлені ліктьова та променева кістки дорослої 
людини. також на цій глибині у заповненні 
був уламок кістяного гребеня. На глибині 
1,8 м в північній половині могильної ями 
була верхня частина невеликої червоногли-
няної амфори.

Повністю зруйнований кістяк дитини 
було виявлено на глибині 2,3—2,45 м. Крім 
людських кісток, у похованні в зруйновано-

О. Петраускас, М. Авраменко 
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му та переміщеному стані також були кістки 
півня, дрібної худоби (вівці / кози?), а також 
дрібні фрагменти яєчної шкарлупи. Крім 
амфори, поховання супроводжували ще чо-
тири гончарні посудини: велика чорнолис-
кована миска, декорована по плічку валиком 
з горизонтальними канелюрами, сірогли-
няна миска відкритого типу, великий та 
маленький кухонні горщики. Всі посудини, 
крім маленького горщика, розбиті.

Поховання 8 — інгумація, орієнтоване по 
осі північ — південь, зруйноване в давнину.

Поховальна яма виявлена на рівні мате-
рику у вигляді округлої плями темно-сірого 
кольору діаметром 1 м — яма ритуального 
руйнування, розташована над північною по-
ловиною могильної ями. Могильна яма роз-
мірами 1,1 × 2,4 м — прямокутна, із заокруг-
леними кутами, глибиною 2,06 м. На глибині 
1,54 м по довгих сторонах могильної ями роз-
ташовані заплічки шириною 0,2—0,3 м. На її 
дні виявлено кістяк дорослої людини, част-
ково зруйнований в давнину. У положенні in 
situ збереглися кістки ніг нижче колін, ліва 
рука нижче ліктя та фаланги пальців правої 
руки. З інвентарю в похованні були залізний 
ніж та бронзова пряжка. У незруйнованому 
стані в північно-східному куті ями було ви-
явлено гончарний одноручний глечик, під 
південною стінкою — два гончарних гор-
щики та миску відкритого типу, в якій сто-
яла миска закритого типу, а в ній — скляна 

колба-світильник з прозорого безколірного 
скла, повністю вкрита кіптявою з внутрішнь-
ої сторони.

Поховання 9 — орієнтоване по осі пів-
ніч — південь, досліджене частково, закон-
сервоване. Поховальна яма виявлена на 
рівні материку у вигляді округлої плями 
темно-сірого кольору діаметром 1,5 м — яма 
ритуального руйнування, розташована над 
північною половиною могильної ями. Мо-
гильна яма розмірами 2 × 2,45 м прямокутна, 
із заокругленими кутами. На глибині 2 м по 
довгих сторонах могильної ями влаштовано 
заплічки шириною 0,45—0,6 м, у її південній 
частині на правому заплічку зберігся фраг-
мент дерев’яного перекриття могильної ями. 
У північному куті ями, на правому заплічку, 
виявлено розвал чорнолискованої гончарної 
миски на піддоні, а під розвалом — уламок 
кістяного гребеня. На лівому заплічку в цен-
тральній частині ями стояли дві поставлені 
одна в одну гончарні миски відкритого типу. 
В центральній частині у заповненні могиль-
ної ями на 0,4 м нижче рівня заплічок вияв-
лено гончарний чорнолискований кубок, 
столову гончарну миску відкритого типу та 
гончарну миску відкритого типу, виготовле-
ну з глини з домішкою піску.

Завершити дослідження поховання 9 за-
плановано у наступному році.

Загалом виявлені поховання датуються в 
межах другої половини IV ст.

У 2018 р. продовжені роботи по дослід-
женню виробничої факторії римського часу 
поблизу с. Комарів (Кельменецький р-н, 
Чернівецька обл.). роботи виконувалися у 
рамках міжнародного договору про спільне 
дослідження пам’ятки Комарів між Інститу-
том археології НАН України та кафедрою 
пра- та ранньої історії Інституту старожит-
ностей ім. Генріха Шлімана університету 
ростока (Німеччина). В роботах також брали 
участь студенти Національного педагогічно-
го університету ім. М. Драгоманова, які про-
ходили археологічну практику.

Під час розкопок на поселенні досліджено 
300 м2 площі і виявлено два об’єкти (№ 24, 

25). розкопки проводилися у північно-схід-
ній частині поселення, в межах гектара VI. 
Усі об’єкти відносяться до черняхівської 
культури. окрім того, у культурному шарі 
поселення знайдено значну кількість фраг-
ментів гончарного і ліпного посуду та ін-
дивідуальних знахідок, переважна більшість 
яких представлена фрагментами скляних 
посудин. Нижче наводиться короткий опис 
досліджених об’єктів.

об’єкт 24 (наземна споруда). У плані мала 
прямокутну форму, кути якої позначені 
стовповими ямками. Довга північна стіна 
мала проміжний стовпчик. розміри спору-
ди 3,5 × 5,5 м. Долівка споруди практично 
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співпадала з рівнем материка. Знахідки на 
площі обмеженій слідами стовпів складали-
ся з уламків кераміки, шматків печини, кіс-
ток тварин, каміння та поодиноких індиві-
дуальних знахідок. останні представленні 
головним чином уламками скляних посу- 
дин.

об’єкт 25 (господарська яма). Під час за-
чистки на рівні материка (0,3 м) виявлено 
верхній контур споруди у вигляді плями 
округлої форми. Після розчистки споруда 
мала заглиблений котлован овальної фор-
ми розмірами 2,4 × 3,2 м та глибиною 1,5 м. 

Заповнення ями складалося з темно-сірого 
вуглистого гумусованого суглинку і містило 
в собі велику кількість фрагментів гончарно-
го і ліпного посуду черняхівської культури, 
уламки пізньоантичних амфор, кістки тва-
рин та індивідуальні знахідки.

Крім того, з культурного шару поселен-
ня поза межами об’єктів походить значна 
кількість археологічних знахідок. Серед них 
фрагменти гончарної черняхівської керамі-
ки, пізньоантичних амфор, шматки печини, 
плінфи, силікатного шлаку, каміння, кістки 
тварин та індивідуальні знахідки.
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У 2018 р. загон лівобережної експедиції 
ІА НАНУ провів розкопки, дослідження та 
спостереження за земляними роботами в різ-
них частинах м. Ніжин.

У центральній частині міста по вул. Мос-
ковській (ур. Замок / Старе Місто), на ліво-
му березі р. остер, в основному проводився 
нагляд за земляними роботами. Було вста-
новлено, що в основному, культурний шар 

знищений під час перебудов хІх—хх ст. 
однак на території центрального ринку 
культурний шар фрагментарно зберігся на 
глибині 1 м від денної поверхні. також було 
виявлено рештки ряду споруд, що за ма-
теріалом їх заповнення датуються не пізніше 
XVIII ст. Вони, скоріш за все, відносяться до 
забудови Ніжинської фортеці, що існувала в 
козацький період. також продовжено робо-

І. Кедун, Я. Лицевич, О. Пархоменко 
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ту попередніх сезонів на виконання міської 
цільової програми по дослідженню культур-
ного шару на території міста. У рамках моні-
торингу білих плям на археологічній мапі 
міста було закладено ряд шурфів.

Дослідження південної межі Старого Міс-
та дали можливість з’ясувати, що культур-
ний шар на даній ділянці пошкоджений у 
процесі сучасної господарської діяльності. 
Утім вдалося зафіксувати рештки двох 
об’єктів, що за виявленим матеріалом дату-
ються хVII—XVIII ст.

також в рамках виконання цільової про-
грами «Археологічних досліджень м. Ніжин 
в 2017—2021 рр.» проведено дослідження 
центральної частини пам’ятки на території 
Нового Міста (правий берег р. остер). там 
було виявлено рештки споруди, у заповненні 
якої зібрано кругову кераміку хІ—хІІІ ст., а 
для уточнення отриманих матеріалів дослід-
жено навколишню територію. В результаті 
вдалось зафіксувати кілька ям, у заповнен-
ні яких зібрано керамічний посуд хVII—
XVIII ст., та частини двох споруд козацької 
доби. розміри досліджених частин сягають 
2,9 × 2,5—2,4 м. У їх заповненні було виявлено 
фрагменти кругового посуду хVII—XVIII ст., 
кахлі, скляний посуд, віконниці, взуттєві під-
ковки, монети XVII ст. тощо. Давньоруський 
матеріал зустрічався у перевідкладеному 
стані, представлений фрагментами кругової 
кераміки та ремінного хвостовика.

Інша досліджувана ділянка розташована 
на території Спасо-Преображенської церкви 

(також центральна частина Нового Міста). 
Під час розкопок вдалось зібрати невелику 
кількість кругової кераміки хІ—хІІ, хVII—
XVIII ст. також було виявлено п’ять похо-
вань. Кістяки знаходилися в анатомічному 
порядку, орієнтовані захід — схід. Могиль-
ник триярусний, поховання безінвентарні. 
оскільки датувати поховання складно через 
відсутність супровідного матеріалу, може-
мо припустити, що у процесі археологічних 
робіт було виявлено рештки колишнього 
церковного кладовища. І тому, даний мо-
гильник можемо датувати періодом функ-
ціонування Спасо-Преображенської церкви 
середини XVIII— початку хх ст.

Крім того, дослідження в південно-східній 
та західній частинах Нового Міста дозволи-
ли встановити відсутність культурного шару 
на досліджених ділянках.

також були продовжені дослідження на 
території поселення Магерки І. Під час робіт 
було зафіксовано лише одну стовпову ямку 
та зібрано кругову кераміку хІ—хІІ ст., гол-
ки, натільний хрестик, фрагмент металевого 
браслету, наконечники стріл, навершя меча 
тощо.

отже, протягом польового сезону 2018 р. 
були продовжені дослідження попередніх 
сезонів і вдалося зафіксувати та дослідити 
ряд об’єктів хІ—хІІІ, XVII—XVIII ст. в різних 
куточках м. Ніжин. отримані результати 
дозволили уточнити характер розташуван-
ня та збереження культурного шару в межах 
археологічних зон.

лівобережна експедиція ІА НАНУ про-
довжувала дослідження давньоруського 
Чернігова. роботи проводились як в межах 
програми реконструкції центральної части-
ни міста і мали науково-рятівний характер, 
так і суто з науковою метою.

Науково-рятівні роботи виконувались 
по вул. Магістрацькій біля будівлі сучасної 
мерії, а також по пр. Миру на території Алеї 
героїв. Під час робіт частково досліджено 
п’ять будівель господарського призначен-
ня XII — першої половини XIII ст. Всі вони 
були заглиблені в материковий ґрунт на 
0,5—0,8 м. Їх заповнення містили глиняний 
гончарний посуд вказаного періоду, а також 

характерні для Київської русі індивідуальні 
артефакти — точильні бруски, залізні ножі, 
пірофілітові пряслиця, фрагменти скляних 
браслетів тощо.

Найбільш цікавими виявилися розкопки в 
межах літописного окольного міста давнього 
Чернігова на розі вул. єлецька та пр. Миру. 
На планах XVIII ст. ця частина посаду поз-
начена як «третяк». тут досліджено площу 
понад 1100 м2 .

Потужність культурного шару в цій час-
тині міста коливається від 0,5 м по краю те-
раси, до 1,7 м у центральній частині.

До найбільш раннього періоду — доби 
пізньої бронзи, належать кілька ям госпо-
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дарського призначення, в яких виявлено 
фрагменти характерного ліпного посуду.

Проте, вся досліджена територія надзви-
чайно насичена різноманітними археологіч-
ними об’єктами часів Київської русі.

розкопано дев’ять житлових будівель, з 
яких дві датуються кінцем IX — початком 
X ст., дві будівлі X ст., решта відноситься до 
XII ст.

У найбільш ранніх житлах, як і подекуди 
в культурному шарі, знайдено фрагменти 
роменського ліпного посуду з мотузковим 
орнаментом.

Усі будівлі IX—X ст. мають глибокі котло-
вани (до 1,4 м) і глинобитні печі, традиційно 
розташовані у кутах. орієнтовані споруди 
стінами або кутами по сторонах світу.

Будівлі XII ст. також заглиблені у давню 
денну поверхню, але їх глибина дещо менша. 
Між тим, зустрічаються будівлі з холодним 
підклітом. орієнтація — стінами або кутами 
по сторонах світу. Печі in situ також розта-
шовані в одному з кутів. Всі житлові споруди 
мають стовпову конструкцію.

окрім цього, досліджено понад 30 будівель 
господарського призначення. Вони мають 
різну форму — овалоподібну, прямокутну, 
під прямокутну, квадратну тощо, і різну гли-
бину.

Серед об’єктів господарського призна-
чення відзначимо ями, переважна більшість 
яких овалоподібної форми, але глибина ко-
ливається від 0,5 до 2,2 м. таких об’єктів до-
сліджено понад 40.

одну з досліджених будівель можна 
зв’язати з ювелірною справою. У ній знайде-
но близько 10 ллячок та їх фрагментів. У де-
яких з них збереглись сліди дорогоцінних ме-
талів. окрім того, заповнення споруди дуже 
насичене фрагментами оплавків, сплесків та 
обрізками кольорових металів. основа будів-
лі на 1,2 м заглиблена в материк. Вона мала 
стовпову конструкцію і розміри 4,5 × 3,5 м.

Серед археологічних об’єктів, що заслу-
говують особливої уваги, відзначимо дві 
башти. Їх діаметр у верхній частині — 3,5 та 
4,1 м, а глибина — 1,6 та 2,1 м. обидві мали в 
плані округлу форму і стовпову яму в цент-
рі. одна з ям пов’язана з рештками потужної 
огорожі, що перетнула розкопи із заходу на 
схід. З усього видно, що ця огорожа і башти 
входили до складу укріплень, скоріше за все, 
садиби заможних господарів. У межах цих 
укріплень розташовувалась і згадана ювелір-
на майстерня. І огорожа, і башти хронологіч-
но синхронні і датуються XII ст.

Численні артефакти, що походять із до-
сліджених археологічних об’єктів та куль-
турного шару, надзвичайно різноманітні. це 
предмети побуту — ножі, точильні бруски, 
жорна, пряслиця, замки; прикраси — намис-
та, фрагменти скляних та бронзових брас-
летів, каблучки; предмети озброєння — со-
кири, вістря стріл; уламки плінфи, деякі з 
них зі знаками на торцях; уламки обробле-
них пірофілітових плит тощо.

У 2019 р. дослідження чернігівського «тре-
тяка» планується продовжити.

лівобережна експедиція Інституту архео-
логії НАНУ провела дослідження на околиці 
посаду (передгороддя) у м. Чернігів за адре-
сою вул. Чернишевського, 33. Ділянка знахо-
диться на зломі корінної тераси правого бе-
рега, неподалік сучасного русла р. Стрижень 
(за 60—90 м); має значний перепад висот у 
бік русла (близько 3,0 м). Загальна площа до-
сліджень, що становила 1600 м2, була розби-
та на окремі розкопи 1—8.

центральна частина розкопів 1, 2 та східна 
частина — 3, 4 пошкоджені комунікаційною 
лінією перекопу, котра йшла нижче рівня 
материка. На південний схід від розкопу 4 і 
на схід від розкопу 5 рівень материка стрім-

ко йшов вниз до глибини більше 4,0 м від 
сучасної денної поверхні (рівень дзеркала 
води р. Стрижень). Материкове дно не вда-
лося зафіксувати через ґрунтові води. Найі-
мовірніше, у цьому місці зафіксовано давній 
берег повороту р. Стрижень. У межах роз-
копу 4 берег стрімко повертає у напрямку 
північ — південь, а на розкопі 5 знову — у 
напрямі захід — схід, що цілком відповідає 
сучасному повороту русла р. Стрижень біля 
досліджуваної ділянки.

У північно-східній частині розкопу 1 на 
рівні материка зафіксовано забудову берега 
р. Стрижень хІІ ст. у вигляді трьох паралель-
них, довгих і вузьких, заглиблених у материк 
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канавок та системи стовпових ямок, котрі 
були влаштовані півколом уздовж давнього 
берега (рис. 1). На північ від канавок мате-
рик — у вигляді сірого глею з тонкими про-
шарками білого алювіального піску — за-
лишками намивання річкового піску і глею. 
На південь від канавок материк — у вигляді 
жовтої глини без глею і білого піску. це свід-
чить про влаштування укріплення берегової 
лінії у хІІ ст.

Впритул до північної канавки (найближча 
до р. Стрижень) виявлено споруду 1 розміра-
ми 1,8 × 3,0 м, заглиблену в материк на 0,3 м. 
Вона перпендикулярна канавці й дотична 
до неї вузьким боком. У споруді зафіксова-
но фрагменти печини і керамічний матеріал 

хІІ ст. Споруда 1 перетинає дві інші канавки, 
тому вона є найпізнішою.

Вздовж середньої канавки влаштовано 
підквадратну яму 1 розмірами 3,0 × 3,5 м 
(частина ями пошкоджена перекопом), ледь 
заглиблену в материк. яма перетинає внут-
рішню канавку і верхню частину ями 2. Ке-
рамічний матеріал хІІ ст.

Найраніша внутрішня канавка проходи-
ла вздовж материкової сходинки-підвищен-
ня (перепад до 0,3 м), на якій зафіксовано 
яму 2 — прямокутна споруда 1,8 × 2,0 м (про-
стежені до перекопу розміри), заглиблена у 
материк на 0,3 м. Вона мала тонкі глибокі ка-
навки вздовж стін (елемент конструкції спо-
руди). яма 2, як і споруда 1, перпенликулярна 
канавці й дотична до неї вужчою стороною.

На захід від конструкцій берегової лінії, у 
західній частині розкопу 1, досліджено спо-
руду 2 розмірами 4,0 × 4,0 м, заглиблену в 
материк на 0,50—0,65 м, орієнтовану кутами 
за сторонами світу. Вздовж стінок влашто-
вано материкову сходинку завширшки до 
0,5 м і заввишки до 0,2 м. На дні котловану 
виявлено чотири розвали горщиків кінця 
хІ — початку хІІ ст., та індивідуальні знахід-
ки: пряслице, ніж, оселок, а також свинце-
ву вислу печатку часу правління київсько-
го князя Святополка-Михаїла Ізяславовича 
1093—1113 рр., де зображено шестикрилого 
Серафима, а на зворотньому боці — кири-
личний напис «ДНЪеСлоВо». Печатка 
належала Київській Митрополії. отвір на 
печатці вказує про вторинне використання 
предмета у хІІ ст.

Поруч зі спорудою 2 виявлено керамічний 
матеріал кінця хІ— початку хІІ ст., фраг-
менти скляних браслетів, пірофілітові пряс-
лиця, уламок кістяного гребінця, бронзовий 
хрест-тільник, бронзова накладка на пасок із 
зображенням фантастичного звіра (схожого 
на симаргла), хрест-енколпіон та мідний ві-
зантійський міліарісій поганої збереженості.

У південно-східній частині розкопу 2 на рів-
ні материка виявлено два напівкруглі ровики 
(завширшки 1,0—2,0 м, заглиблені на 0,3—
0,5 м). На дні ділянки ровика зафіксовано ке-
рамічний матеріал х ст., кістки тварин та пов-
ний кістяк собаки. Із північно-східної сторони 
ділянка ровиків була знищена перекопом від 
сучасних комунікацій. Майданчик між ними 
мав материкове підвищення і не був забудова-
ний спорудами давньоруського часу. Судячи 
з керамічного матеріалу ровиків, це залишки 
кургану х ст. На майданчику між ровиками 
поховальної ями не виявлено. ймовірно, кур-
ган мав кремацію у середній частині насипу і 
був знищений ще у давньоруський час.

На південний схід від кургану 1 у розко-
пі 4 було досліджено господарську споруду, 
зернову яму та серію стовпових конструкцій 

Рис. 1. розкопи 1—4 по вул. Чернишевського, 33; план 
по материку 
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хІІ ст. У дослідженній споруді виявлено за-
лізне окуття від лопати.

У розкопі 5 було досліджено давній берег 
р. Стрижень, що характеризувався стрімким 
падінням материка. тут виявлено канаву роз-
мірами 1,7 × 5,0 м, завглибшки до 0,5 м ниж-
че материка, від садибної огорожі, що про-
ходила перпендикулярно руслу і, ймовірно, 
була межею міжсадибної забудови.

розкоп 6 влаштовано на південь від розко-
пу 4, його південна частина пошкоджена ко-
мунікаційними перекопами. тут досліджено 
низку ям із керамічним матеріалом хІІ ст., 
знайдено фрагмент скляного браслета і 
пірофілітову намистину. У західній частині 
розкопу зафіксовано кут споруди 5, більша 
частина якої розташована у розкопі 7.

розкоп 7 влаштовано на північний захід від 
розкопу 6. Досліджено споруду 5 розмірами 
4,0 × 6,0 м, орієнтовану кутами за сторона-
ми світу, заглиблену в материк на 1,0—1,2 м. 
Вона має серію стовпових ямок у материко-
вому дні, які влаштовані вздовж усіх стін та 
декілька — по центру котловану. Судячи зі 
стратиграфічних спостережень, споруда 5 яв-
ляла собою двоповерхове житло хІІ ст. У ній 
виявлено фрагменти бронзових браслетів, 
різблений кістяний виріб з бронзовими дета-
лями, скляну намистину-пронизку, скроневе 
кільце та керамічний матеріал цього періоду.

На розкопі виявлено поховання 1 (рис. 2) 
у могильній ямі розмірами 1,1 × 2,0 м, орієн-
тованій довгою віссю на північнийзахід, за-
глибленій на 1,0 м нижче материка. У похо-
ванні виявлено кістяк жінки у випростаному 
стані, головою на північний захід, руками 
складеними на животі. Біля черепа знайде-
но фрагмент скроневого кільця зі срібла, на 
пальці правої руки — бронзова каблучка із 
солярним орнаментом. Біля шиї похованої 
зафіксовано п’ять намистин: з боків скляні 
синього кольору, потім сердолікові 14-гран-
ні і гранована кришталева у центрі. У засип-
ці могильної ями знайдено фрагменти кера-
міки кінця х— початку хІ ст.

На південний захід від розкопу 7 було закла-
дено розкоп 8 загальною площею 200 м2. На 
досліджуваній ділянці виявлено два кургани 
кінця х ст., ями, влаштовані у курганних рови-
ках, та залишки огорожі берегової лінії хІІ ст. 
У центральній частині розкопу виявлено по-
ховання у могильній ямі розмірами 1,7 × 2,9 м, 
завглибшки 1,0 м від материка. Виявлено тру-
ну 0,55 × 2,20 м, у якій знаходився кістяк жінки, 
що лежав в анатомічному порядку, головою на 
північний захід, руки складені в області живо-
та. Біля голови похованої знаходилося скроне-
ве кільце, на правій руці — кільце, біля право-
го преча — бронзовий ювелірний молоточок 
із залишками дерев’яного руків’я; справа біля 
тазу — залізний ніж; у лівому нижньому куті 

труни стояв горщик кінця х ст. По контуру 
домовини виявлено 15 залізних цвяхів. Нав-
коло поховальної ями зафіксовано курганний 
ровик завширшки 1,0—1,5 м і завглибшки 
0,7—1,0 м від материка. ровик складався з ок-
ремих ділянок нерівномірних заглиблень, що 
концентрувалися навколо поховальної ями. 
Діаметр кургану становив 12 м.

У південно-західній частині розкопу ви-
явлено могильну яму 1,0 × 2,0 м, орієновану 
за віссю південний захід — північний схід, 
де досліджено інгумацію у труні розмірами 
0,55 × 1,40 м. Кістяк мав погану збереженість 
і, судячи за розмірами та знахідками, нале-
жав малій дівчині. Біля голови похованої ви-
явлено дві срібні сережки; біля шиї — кіль-
це-підвіску (з металу жовтого кольору); біля 
правого стегна — залізний ніж. У нижньому 
лівому куті домовини стояв керамічний гор-
щик кінця х ст. та дерев’яне відро діаметром 
0,2 м. По контуру могильної ями і домовини 
зафіксовано 25 цвяхів. Курганних ровиків та 
слідів облаштування насипу не виявлено.

тож під час досліджень на передгородді 
літописного Чернігова досліджено залишки 
курганного могильника кінця х — початку 
хІ ст., що був розташований на правобереж-
ній терасі р. Стрижень. У кінці хІ, у хІІ ст. 
частина насипів була знищена житлово-
господарською забудовою берегової лінії 
р. Стрижень.

Рис. 2. Поховання 1 з розкопу 7 по вул. Чернишевсь-
кого, 33
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експедиція Чернігівського історичного 
музею імені В. В. тарновського проводила 
розкопки неолітичного поселення турбін-
Мис, с. Смяч Сновського р-ну та неолітич-
ного поселення Серикові Сосни, с. Красне 
Бахмацького р-ну Чернігівської обл.

Метою робіт було продовження дослід-
ження культурного шару цих пам’яток на 
нових ділянках, пошук житлових та госпо-
дарських об’єктів тощо.

Поселення «Турбін-Мис» (с. Смяч Сновсько-
го р-ну Чернігівської обл., відкрите автором у 
2016 р.). Займає низьку ділянку мису першої 
надзаплавної тераси правого берега р. Снов у 
місці впадіння в неї р. Смяч. До шурфу 3, за-
кладеного на пам’ятці у 2017 р. та законсерво-
ваного на рівні поверхні похованого ґрунту, 
було прирізано розкоп ІІ розмірами 4 × 4 м, 
орієнтований стінками по сторонах світу. Без 
урахування площі шурфу 2017 р., розкопана 
ділянка мала площу 12 м2. Потужність куль-
турного шару становила від 0,60 до 0,80 м. На 
рівні похованого ґрунту було виявлено части-
ну споруди (споруда І), розмірами (1,8 × 1,6 м). 
Форма споруди підпрямокутна, стінки з неве-
личким відхиленням, орієнтовані по сторонах 
світу. Глибина котловану споруди І становила 
0,25—0,30 м від поверхні похованого ґрунту, 
його стінки йшли під північну та східну стінки 
розкопу. Із заповнення було отримано числен-
ний речовий матеріал: фрагменти ліпного гли-
няного посуду доби неоліту, відходи обробки 
кременю та кварциту, крем’яні та кварцитові 
знаряддя, уламки знарядь з інших порід каме-
ню (пісковику, кварцу тощо), а також величез-
ну кількість фрагментів кісток тварин. Біль-
шість фрагментів глиняного посуду належали 
культурній спільноті з ямково-гребінцевою 
керамікою, також траплялися фрагменти по-
суду дніпро-донецької етнокультурної спіль-
ноти, але у значно меншій кількості. На під-
лозі споруди І було зафіксовано два скупчення 
дрібних горілих кісток, ймовірно, пташиних, 
разом з фрагментами глиняного посуду, які яв-
ляли собою часткові розвали неолітичних по-
судин. У північно-східній частині споруди (її 
умовному «центрі») зафіксовано прямокутну 
пляму розмірами 1,2 × 0,8 м, у кутку зі стовпо-
вою ямкою діаметром 0,2 м та глибиною 0,3 м, 
по периметру якої простежено рештки горілої 
деревини. Глибина ями становила 0,1—0,15 м.

У материку, який був відокремлений від 
похованого шару сіро-білим плямистим суг-

линком, досліджено господарську яму ок-
руглої форми, діаметром 0,8 м, яка була за-
глиблена у материк на 0,35 м. Зі знахідок на 
дні ями виявлено велику кістку тварини.

Поселення «Серикові Сосни» (с. Красне Бах-
мацького р-ну Чернігівської обл., відкрите 
автором у 2006 р.). цьогорічні дослідження 
проводилися на пункті І, де у шурфі 1, закла-
деному в 2016 р., було зафіксовано залишки 
споруди. Метою досліджень стало з’ясування 
розмірів цієї споруди та її повне досліджен-
ня. Для цього, до шурфу 1 було прирізано 
розкоп розмірами 4 × 4 м, орієнтований стін-
ками по сторонах світу. Без урахування пло-
щі шурфу, дослідженого у 2016 р., загальна 
площа розкопаної ділянки — 12 м2 .

Потужність культурного шару становила 
від 0,75 до 0,80 м. У процесі дослідження куль-
турного шару будь-яких об’єктів виявлено не 
було, а на рівні материку зафіксовано пляму 
споруди, частково дослідженої у 2016 р. У роз-
коп І потрапила її частина, що являла собою 
пляму підпрямокутної форми зі скругленими 
кутами, орієнтовану стінками по сторонах сві-
ту. Її розміри у розкопі становили 4,0 × 2,80 м. 
решта плями споруди І йшла під північну та 
східну стінки розкопу. Пляму було розділено 
на умовні сектори А (північний) і В (півден-
ний). У секторі А глибина котловану споруди І 
становила 0,35—0,40 м. У заповненні знайдено 
нечисленні фрагменти глиняного ліпного по-
суду доби неоліту, що належали культурній 
спільноті з ямково-гребінцевою керамікою, та 
фрагменти посуду ранньослов’янського часу, 
ймовірно, київського типу. На дні котловану, 
під східною стінкою розкопу, зафіксовано ре-
штки об’єкту зі світлої глини, розмірами 0,40 × 
0,25 × 0,20 м. Він ішов під стінку розкопу, а під 
ним знайдено скупчення попелу з великим 
фрагментом придонної частини товстостінної 
посудини ранньослов’янського часу. ймовір-
но, цей об’єкт є частиною вогнища або пічки. 
Наявність під ним ранньослов’янського посу-
ду свідчить про те, що споруда І відноситься 
саме до цього часу, а нечисленні фрагменти 
неолітичного посуду потрапили до заповнен-
ня її котловану внаслідок природних процесів 
переміщення ґрунту. Через те, що термін пе-
ребування експедиції добігав кінця, сектор В 
споруди І досліджений не був, розкоп І закон-
сервовано на рівні материку для проведення 
дослідження об’єкту у повному обсязі наступ-
ного року.

Є. Ногін 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОЛІТИЧНИХ ПОСЕЛЕНЬ  
ТУРБІН-МИС ТА СЕРИКОВІ СОСНИ 
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експедиція Чернігівського національного 
педагогічного університету ім. т. Г. Шевчен-
ка провела дослідження на території охорон-
них зон заповідника «Гетьманська столиця» 
у м. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської 
обл. роботи проводилися в різних частинах 
міста та на його околицях. розкоп 2 на тери-
торії Фортеці продовжив дослідження 2015—
2017 рр. укріпленої частини міста вздовж 
вулиці XVII—XVIII ст. з метою вивчення са-
дибної забудови цього часу. У межах розко-
пу були досліджені об’єкти хІІ — другої по-
ловини хІІІ та хVІІ—хІх ст.

У верхній частині культурного шару біля 
східної стінки розкопу були зафіксовані за-
лишки фундаментів цегляної печі, східна 
частина якої була досліджена у 2017 р. Фун-
дамент зберігся на висоту двох цеглин. Згід-
но з стратиграфічними спостереженнями, 
нумізматичними знахідками та розмірними 
параметрами цегли з конструкції, піч слід 
датувати не раніше хІх ст.

ще один об’єкт цього часу був дослідже-
ний у північно-західному куті розкопу і яв-
ляв собою частину споруди. Із заповнення 
об’єкту походила значна кількість кераміки 
хІх ст., різноманітні залізні предмети, дві 
мідні монети російської імперії з датою че-
канки 1801 р., а також фрагмент етнографіч-
ної срібної жіночої сережки хІх ст., так зва-
ного переяславського типу.

З рівня передматерика у східній частині 
розкопу фіксувалися дві овальні ями давньо-
руського часу, одна з яких була заглиблена в 
материк. Із заповнення ям походили пооди-
нокі фрагменти та розвали горщиків хІІ — 
першої половини хІІІ ст., а також індивіду-
альні знахідки, представлені фрагментом 
скляного браслета та оселком.

У 2017—18 рр. на посаді Фортеці (вул. Шев-
ченка, 13) досліджувалися залишки будинку 
Пилипа орлика, який служив старшим кан-
целяристом, а згодом генеральним писарем 
(до 1708 р.). Вдалося дослідити фундамент 
шириною близько, коло 1 м, споруджений 
з битої цегли на вапняковому розчині. Вер-
хній шар фундаменту і цоколь змурували з 
цілої цегли, яку після руйнації будівлі май-
же повністю розібрали для подальшого ви-
користання. Виявлено також поділ будин-
ку на дві кімнати, які розділяла внутрішня 
дерев’яна стіна. Знайдено уламки кахлів 
початку XVIII ст. Досконалий технічний і 
художній рівень кахлів, з яких було складе-

но груби в господі орлика, наближається до 
якості кахлів палацу Мазепи на Гончарівці. 
На деяких кахлях полива обгоріла, що може 
свідчити про спалення резиденції орлика, 
очевидно, під час розгрому Батурина мос-
ковським військом.

Піч мала великі кахлі з гербами орлика 
і Мазепи. Кахля з родовим гербом орлика 
«Новина» містила у центрі композицію фі-
гурного щита із зображенням стилізованої 
ручки від казана у перекинутому вигляді і 
вертикально вставленим до її центру оголе-
ним мечем догори рукояттю. щит увінчує 
корона, над якою зображено зігнуту в коліні 
ногу лицаря у броні з острогою. На кахлі щит 
з обох боків облямовують пальмові гілки, 
котрі перехрещуються під ним. ці гераль-
дичні символи вписані в овал, утворений 
рясним рослинним орнаментом барокового 
стилю. Він заповнює кути й краї квадратної 
кахлі як декоративний картуш. Над коро-
ною, обабіч ноги лицаря, розміщено ініціа-
ли Пилипа (Филипа) орлика латинськими / 
польськими літерами: F. та O .

Уламки кахлів з гербом Мазепи мають 
рельєфні зображення фігурного щита з яко-
роподібним хрестом, шестикутною зіркою 
та півмісяцем. щит фланкують фанфари, 
прапори, списи, протазан і стволи гармат.

На посаді Фортеці Батурина в урочищі 
Горбанівка були продовжені дослідження 
поселення волинцевської культури. розкоп 2, 
розмірами 4 × 4 м було розбито впритул до 
східної стінки розкопу 2017 р. Під дерном 
залягав культурний шар потужністю 0,55 м 
слабо насичений нечисельними уламками 
кераміки, печини та кісток тварин. Ниж-
че був передматериковий шар (потужніс-
тю 0,3 м), на рівні якого фіксувалися плями 
об’єктів.

Довивчено яму 2, загальні розміри якої 
становили 1,6 × 1,85 м, а глибина — 0,5 м. 
У межах розкопу частково виявлено ще 
4 об’єкти: три (№ 3—5) — у південній час-
тині та один (№ 6) — у східній. розміри ям в 
межах розкопу становили: № 3 — 1,0 × 0,7 м 
(глибина 0,35 м), № 4 — 1,8 × 0,9 м (глиби-
на 0,95 м), № 5 — 1,8 × 0,9 м (глибина 0,6 м), 
№ 6 — 1,45 × 0,75 м (глибина 0,45 м). У за-
повненні об’єктів були виявлені нечисельні 
фрагменти груболіпної кераміки з доміш-
ками крупнозернистого шамоту, що відно-
сяться до волинцевської культури (VІІІ ст.), 
шматки печини та кістки тварин.

Ю. Ситий, В. Мезенцев 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ БАТУРИНА 
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У орному шарі знайдені поодинокі фраг-
менти кругового посуду хVІІІ—хІх ст. та за-
лізний ухналь.

На Кочубейщині були продовжені дослід-
ження залишків будинку часів Кирила розу-
мовського. Виявлені фундаменти мали довжи-
ну приблизно 12 м та ширину 10 м. Будинок 
стояв окремо від основної забудови садиби.

цегляні фундаменти підтримували зрубні 
стіни будинку, а знайдені різновиди пічних 
кахлів вказують на існування печей. товщи-
на зовнішнього фундаменту становила 0,5 м. 
Виявлені внутрішні фундаменти свідчать 
про внутрішнє планування будинку і дозво-
ляють припускати, що одна кімната слугува-
ла кухнею, а друга — їдальнею.

Продовжилися археологічні досліджен-
ня на північно-східній околиці посаду (між 
трасою Київ — Москва та ур. Гончарівка). 
Шурф 4 (2017 р.) було перетворено на роз-
коп 1 розмірами 4 × 6 м, довгою віссю орієн-
тований по лінії схід — захід.

Потужність культурного шару на розкопі 
становила 0,5—0,7 м. Досліджено об’єкти трь-
ох хронологічних періодів: скіфського часу, 
волинцевської культури та другої половини 
XVII — початку XVIІI ст. На дні ями 3 знай-
дено дві кінські підкови, одну чавунну «гре-
наду», а також шість артилерійських ядер. 
яма датується у межах кінця XVII ст.

Споруда 1 є частиною житла, котлован 
якого складається з камери та коридору зі 
сходинками. Котлован підпрямокутної фор-
ми орієнтований за сторонами світу і заглиб-
лений у материк на 2,0 м. До меж розкопу 
потрапила південно-західна частина котло-

вану розмірами 3,3 × 3,7 м. Виходячи з конфі-
гурації, можна припускати, що це приблиз-
но четверта частина його загальної площі. 
Відтак, реконструйовані розміри котловану 
становлять близько 6,5 × 7 м. У південно-за-
хідному куті досліджено залишки печі. Конс-
труктивно вона складалася з піщано-супіс-
кової підошви завтовшки до 0,5 м, цегляного 
череня та решток глиняного склепіння. Зі 
східного боку печі зафіксовано скупчення 
фрагментів полив’яних кахлів зеленого ко-
льору з рослинним орнаментом. лицевий 
бік опалювального пристрою, скоріш за все, 
розташовувався зі сходу. Споруда 1 датуєть-
ся початком XVIII ст.

На садибі І. Мазепи на Гончарівці закладе-
но два шурфи. У першому на дні западини 
засипаного колодязя виявлено рештки фун-
даментів двох поздовжніх стін коридору, 
складених з цілої цегли кінця хVІІ ст. Внут-
рішня ширина коридору становила 2,3 м, і 
його стіни фіксувалися на довжину до 4 м. 
Фундаменти орієнтовані із заходу на схід — 
в бік ствола колодязя. товщина стін коридо-
ру 0,6 м, виявлені виступи на місці існування 
дверей. У стінах фундаментів фіксуються 
пази від закладки брусів для східців. цегляні 
стіни збереглись на висоту до 1,3 м. У півден-
ній стіні зафіксовано частину арки, що, мож-
ливо, була входом до підземелля.

Підземне приміщення частково дослідже-
не шурфом 2. Воно повністю засипане ґрун-
том і у своєму заповненні містить матеріали 
хІх ст. це дозволяє стверджувати, що зводи 
приміщення існували до хІх ст., коли воно і 
було розібране на цеглу.

Село Морівськ Козелецького р-ну Чер-
нігівської обл. розташоване за 60 км від 
м. Чернігів вниз за течією р. Десна. Морівськ 
згадується в Іпатіївському літописі як «Моро-
вийскъ» під 1139, 1152, 1154, 1159 та 1176 рр. 
і ототожнюється із залишками городища 
на західній околиці села. Давньоруський 
Морівськ (Моровійськ чи «Моровийскъ») 
складався з підовального городища площею 
близько 4,0 га, розташованого на корінній 
терасі р. Десна, та посаду.

За даними кінця хІх — початку хх ст. 
поряд із поселенням існував курганний мо-

гильник х ст. Перші дослідження курганів 
неподалік с. Морівськ провів у 1889 р. В. Бе-
ренштам, який розкопав два насипи, але за-
лишків поховань не виявив. Під час розвідок 
по території Нижнього Подесення 1947 р. 
о. Попко згадував залишки курганних на-
сипів у центральній частині села і на його 
північній околиці та припускає, що вони 
належали до городища і посаду літописно-
го Моровійська. Вже на той час дослідник 
зазначав, що значна частина курганного мо-
гильника була знищена садибною забудо-
вою місцевих мешканців.

В. Скороход, В. Жигола 

ДОСЛІДЖЕННЯ КУРГАНУ В с. МОРІВСЬК 
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У 2018 р. експедиція Національного 
університету «Чернігівський колегіум» 
ім. т. Г. Шевченка дослідила один із курганів, 
що знаходився на терасі р. Десна за 800 м на 
північний захід від городища літописного 
Моровійська, на території приватної садиби. 
Курган мав висоту 4,0 м, діаметр 12 м. Був 
неправильної сферичної форми — зі сходу 
зрізаний парканом садиби, а з півдня госпо-
дарською будівлею. Насип кургану поріс де-
ревами та чагарником.

На початку досліджень було розбито хрес-
топодібну бровку за сторонами світу. За 
стратиграфічними спостереженнями насип 
кургану мав однорідне заповнення у вигляді 
світло-сірого супіску із вкрапленнями глею, 
під яким знаходився похований шар сіро-ко-
ричневого супіску. Слідів поховання під кур-

ганом не виявлено. Під похованим шаром 
над материком зафіксовано давню оранку 
у вигляді паралельних вузьких смуг сірого 
плямистого супіску. Керамічний матеріал з 
кургану і оранки відсутній, що ускладнює 
інтерпретацію об’єкта (рисунок).

У південно-східному секторі, у верхній 
частині насипу, було виявлено поховання 
за обрядом інгумації, орієнтоване головою 
на схід. Південна частина поховання частко-
во зрізана. Кістяк належав чоловіку, лежав у 
анатомічному порядку на спині, руки скла-
дені на животі. Біля ніг похованого виявлено 
залізний світець давньоруського часу.

отже, насип кургану міг належати вияв-
леному похованню, що за наявністю знахід-
ки світця можна датувати давньоруським  
часом.

План кургану в с. Морівськ
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Шестовицький археологічний комплекс 
є досить відомим у науковій літературі як 
пам’ятка слов’яно-варязької культури кін-
ця Іх — початку хІ, хІІ ст. Пам’ятка зна-
ходиться за 18 км від м. Чернігів, вниз за 
течією р. Десна, і складається з городища, 
посаду, подолу та обширного курганного 
могильника. Курганні старожитності Шес-

товиці привертали увагу дослідників ще з 
кінця хІх ст. Перші дослідження розпочав у 
1925—1927 рр. П. Смолічев; вони періодично 
продовжуються до сьогодення. Дослідження 
курганів пов’язані з іменами відомих архео-
логів таких як: П. Смолічев (1925—1927 рр.), 
я. Станкевич (1946 р.), І. ляпушкін (1947 р.), 
Д. Бліфельд (1948, 1956—1958 рр.), М. Попуд-
ренко (1970 р.), В. Коваленко (1976 р.), о. Ше-
кун (1980 р.), о. Моця (1983—1984, 2001, 2006, 
2009, 2011 рр.). У процесі досліджень були 
складені плани могильника, за якими він 
розділений на шість курганних груп. це 
плани 1946, 1948 рр.

експедицією Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені т. Г. Шевчен-
ка та Інституту археології Варшавського уні-
верситету (республіка Польща) проведено 
археологічні дослідження курганів у ІІІ групі 
Шестовицького могильника, що розташова-
на в ур. Діброва, на відстані 750 м на захід 
від городища в ур. Коровель. Місцевість, 
де розташовані кургани ІІІ групи, характе-
ризується наявністю густої рослинності та 
старих дубів. У звіті Д. Бліфельда 1948 р. за-
значено, що рослинність ускладнює точний 
підрахунок курганів. Загалом він нарахував 
тут 18 насипів. один з курганів дослідив 
П. Смолічев (1925 р.), вісім — Д. Бліфельд 
(1948, 1956—1958 рр.), два насипи — М. По-
пудренко (1970 р.). У 2005 р. Ю. Ситим було 
складено план 11 недосліджених насипів, 
три з яких мають сліди грабіжницьких ям, та 
10 розкопаних курганів, вісім з яких описані 
у книзі Д. Бліфельда.

У 2017 р. співробітники ІА НАНУ під 
керівництвом В.М. Скорохода зняли деталь-
ний топографічний план Шестовицького 
археологічного комплексу, у тому числі і ІІІ 
курганної групи, де виявлено 20 насипів (у 
тому числі і досліджених).

Дослідження 2018 р. були проведені у пів-
нічній частині групи, де вибрано два насипи, 
досліджені однією ділянкою. На плані 2017 р. 
це кургани 14 і 17. У дослідженнях 2018 р. 
нумерація курганів була такою: № 14 — кур-
ган 2, № 17 — курган 1 (рис. 1).

Курган 1 мав округлий насип висотою 
0,38 м. Довжина насипу за лінією північ — 
південь становить 6,1 м, за лінією захід—
схід — 7,2 м. За лінією північ—південь у кур-
гані було залишено стратиграфічну бровку. 
У центральній частині насипу на глибині 

В. Скороход, В. Жигола, Д. Блажчек 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ШЕСТОВИЦЬКИХ КУРГАНІВ 

Рис. 1. План ІІІ курганної групи 2017 р. 
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0,5 м від верхівки виявлено залишки тіло-
покладення, у якого зберіглася тільки вер-
хня частина кістяка. Поховання здійснене 
на спині, головою на захід. Сліди могильної 
ями не простежені. Кістяк належав підліт-
ку 10—15 років. Біля поховання виявлено 
залишки риб’ячої луски, на рівні материка 
навколо насипу — курганний ровик шири-
ною 1,0—1,2 м і глибиною від 0,3 до 0,5 м. ро-
вик мав материкові перемички за сторонами 
світу. У південно-західній частині насипу, 
неподалік ровика, виявлені залишки тризни 
у вигляді уламків гончарних горщиків хІІ ст. 
За результатами досліджень курган мав на-
півкруглу форму, був витягнутий за віссю 
захід—схід, розмірами 9,5 × 11 м.

Курган 2 розташований за 2,0 м на північ 
від кургану 1, мав округлий насип висотою 
0,39 м. Довжина за віссю північ—південь 
складає 7,2 м, по лінії захід—схід — 8,2 м. З 
південної сторони кургану залишилися слі-
ди старих відвалів від кургану 151, розкопа-
ного у 1970 р. М. Попудренком.

Під час досліджень насипу курганний ро-
вик фіксувався лише частково. У централь-
ній частині насипу на рівні материка вияв-
лено могильну яму 1,4 × 2,5 м, орієнтовану за 
віссю захід — схід з незначним відхиленням 
на південь. На глибині 0,6 м від рівня матери-
ка виявлено тілопокладення чоловіка. Кістяк 
лежав в анатомічному порядку головою на 
захід, руки складені на животі. Біля правого 
стегна був залізний ніж, а під лівим — знай-
дено залізний багатогранний кістень. Кістяк 
належав чоловіку 27—30 років зростом 1,7 м 
(рис. 2).

Насип кургану був частково витягнутий 
за лінією захід—схід, його розміри складали 
9,5 × 10 м. У північно-західній частині наси-
пу виявлені залишки тризни у вигляді улам-
ків гончарних горщиків х ст.

отже, у сезоні 2018 р. Українсько-польсь-
кою експедицією було досліджено два кур-
гани у ІІІ групі Шестовицького некрополя, 
де виявлені поховання чоловіка х ст. у мо-

гильній ямі та підлітка хІІ ст. у верхній час-
тині насипу. Поховання хІІ ст. у курганній 
групі х ст. не є дивним, оскільки пам’ятка 
функціонувала до початку хІІІ ст. У Шес-
товицькому некрополі можна виділити ок-
рему ІV курганну групу, що розташована в 
ур. Узвіз і складається з поховань хІІ ст. тому 
підзахоронення небіжчиків цього часу у 
ранішні групи є закономірним явищем для 
Шестовицького археологічного комплексу.

Рис. 2. Поховання з кургану 2

У звітному сезоні продовжено досліджен-
ня на посаді Виповзівського археологічного 
комплексу. роботи велися у південно-захід-
ній та центральній частині мису, за 120—

160 м на захід від городища. Було закладено 
4 розкопи — 15—18, що концентрувалися 
навколо ділянки, що з 2011 р. досліджується 
єдиною площею. окрім того, були продов-
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жені дослідження на південному схилі мису 
з метою виявлення конструкцій берегової 
лінії біля колишнього основного русла р. Де-
сни.

розкоп 15 площею 152 м2 знаходився у пів-
денно-східній частині посаду і прилягав до 
північного краю розкопу 10 (2015 р.). Під час 
робіт вдалося уточнити особливості стра-
тиграфії та планіграфії ділянки (перевірено 
гіпотезу про відсутність системної забудови 
у цій частині пам’ятки), дослідити об’єкти 
давньоруського часу (дві господарські спо-
руди першої половини — середини х ст. та 
другої половини — кінця х ст. і серію ям, що 
разом зі спорудами становили єдиний госпо-
дарський комплекс).

Найцікавіші знахідки походять із запов-
нення господарської споруди, орієнтованої 
стінками за сторонами світу із незначним 
відхиленням на захід, розташованої у північ-
ній частині розкопу. Контури об’єкту добре 
фіксувалися від рівня материка. Після виб-
ірки заповнення вдалося визначити розмі-
ри та конструктивні особливості споруди: 
котлован об’єкту розміром 2,0 × 2,5 м був за-
глиблений у материк на 0,57—0,86 м; стіни 
каркасно-стовпової конструкції фіксуються 
за залишками стовпових ям, розташованих 
по кутах будівлі.

Знахідки із об’єкту представлені уламками 
вінець, стінок та денець гончарних горщиків 
першої половини х ст. Індивідуальні знахід-
ки походять як із верхніх (скляна намисти-
на, уламок залізного ножа, бронзова ремін-
на серцеподібна накладка та ґудзик білого 
металу), так і нижніх горизонтів (фрагмент 
кам’яного точильного каменю та розтираль-
ника, 2 кістяні проколки, а також уламок ке-
рамічної ллячки).

розкоп 16 площею — 24 м2, розташовував-
ся у південно-східній частині посаду впритул 
до південної стінки розкопу 4 (2013 р.). Міс-
цевість, на якій було закладено розкоп, мала 
значну нерівність і нагадувала початок не-
великого рівчака, що розмивав край півден-
ної тераси р. Десни на цій ділянці посаду. 
У розкопі 4 (2013 р.) було виявлено значну 
кількість різночасових жител. розкоп 16 мав 
показати чи існувала забудова на південний 
захід від ділянки 2013 р.

У результаті досліджень було з’ясовано, 
що ця ділянка тераси була прорізана невели-
ким рівчаком ще до заселення посаду. Нерів-
ність ділянки та її замокання під час танення 
снігу і великих опадів призвели до того, що 
ця частина краю тераси ніколи не була за-

будована. У той же час сусідня рівна ділянка 
посаду щільно забудовувалася увесь період 
існування життя (перша половина х ст.).

розкоп 17 площею 24 м2 був розбитий на 
південь від розкопу 14 (2017 р.) та на північ-
ний схід від розкопу 13 (2016 р.). На даній 
ділянці культурний шар мав потужність 
0,5—0,6 м. Із нього походили уламки ножів 
та залізних стрижнів, ніж, скроневе кільце, 
фрагменти голок, кольчуги з п’яти кілець 
та ключа від циліндричного замка, відщеп 
кременю, зонна скляна намистина жовтого 
кольору, фіксувався великий шматок печи-
ни, шлаки чорних металів, кістки тварин зі 
слідами дії вогню. Кераміка представлена 
уламками посудин х ст., стінками амфори, 
корчаг та сковорідок. Загалом на розкопі 17 
були досліджені залишки трьох споруд та 
однієї ями: споруда 22 — хІІ ст.; споруди 27 і 
31 — х ст. та яма невизначеного часу (скоріш 
за все, — х ст.).

розкоп 18 площею 16 м2 закладено у цент-
ральній частині мису за 160 м на захід від го-
родища з метою виявлення нових об’єктів на 
північ від центральної дороги. Культурний 
шар на цій ділянці мав потужність 0,4—0,5 м, 
з нього походить керамічний матеріал х, 
хІІ ст. Індивідуальні знахідки з культурного 
шару представлені двома кістяними голка-
ми для плетіння, перстнем хІІ ст., уламком 
гачка від обмоток х ст., скляною чотиричас-
тинною намистиною синього кольору тощо.

На площі розкопу було виявлено частини 
підквадратних об’єктів х ст., що виходили 
за його межі, та яму хІІ ст. об’єкти було за-
консервовано для подальшого вивчення у 
2019 р.

На південному схилі тераси, під дослід-
жуваною ділянкою посаду, було закладено 
стратиграфічну траншею 6 × 1 м, перпенди-
кулярно давньому руслу р. Десни для вияв-
лення забудови берегової лінії. траншея 4 
була закладена перпендикулярно до тран-
шеї 3 (2016 р.), за 2 м від її західного краю. 
У траншеї виявлено частину облаштованої 
канави для витягування плавзасобів, що є 
аналогічною із дослідженими спорудами на 
північній частині схилу посаду. За кераміч-
ним матеріалом канава датується серединою 
х ст. така знахідка засвідчує існування пор-
тової зони середньовічного Виповзова з обох 
боків мису.

таким чином, у сезоні 2018 р. було продов-
жено вивчення забудови посаду Виповзівсь-
кого городища та намічені нові перспектив-
ні ділянки для подальших робіт.
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експедиція Національного університету 
«Чернігівський колегіум» ім. т. Г. Шевченка 
та ІА НАНУ під керівництвом В. Скорохода 
та о. Моці провела дослідження на городи-
щі біля с. Виповзів Козелецького р-ну Чер-
нігівської обл. На городищі були продовжені 
дослідження порубу (яма 40), виявленого у 
2017 р., у прирізці розмірами 6,0 × 6,0 м на 
схід ділянки розкопу 8.

Поверхня розкопу була занесена шаром 
дюнного піску і мала природний ухил у бік 
заплави р. Десна, що відобразилося на різ-
ниці залягання рівня поверхні з перепадом 
до 0,7 м з півдня на північ. Дюнні нашару-
вання мали потужність до 1,0 м, під якими 

залягав культурний шар у вигляді темно-
сірого супіску з вугликами. Через падіння 
материка потужність культурного шару різ-
нилася: у західній частині він сягав 0,4 м, а 
у східній — 0,2 м. Культурний шар містив 
керамічний матеріал доби енеоліту — брон-
зи, фрагменти кременю, давньоруську ке-
раміку х та хІІ ст., металеві вироби давнь-
оруського часу: дужка пряжки, пластина, 
фрагмент стріли, окуття відра, а також фраг-
мент прикраси — колта з металу жовтого ко- 
льору.

На рівні темно-сірого супіску було виявле-
но декілька плям перекопів часів Другої сві-
тової війни — продовження ями 39 та прямо-

В. Скороход, О. Моця, В. Жигола 

РОБОТИ НА ВИПОВЗІВСЬКОМУ ГОРОДИЩІ 

План і стратиграфія 
порубу (яма 40) на 
Виповзівському го-
родищі



Чернігівська область

266

кутну яму (окоп) у східній частині розкопу, а 
також сучасні сміттєві перекопи.

Під культурним шаром у східній та пів-
денній частинах розкопу залягав мішаний 
шар супіску — передматерик, який містив 
матеріали доби енеоліту — бронзи, давньо-
руську кераміку х ст.

На більшій частині розкопу під культур-
ним шаром зафіксовані верхні шари засип-
ки ями 40. За контурами можна встанови-
ти, що загальний діаметр верхньої частини 
котловану був близько 9,0 м, де частина ями 
потрапила під північну стінку розкопу, ви-
ходячи за межі розкопу. У центрі ями заля-
гали шари білого мішаного піску та світло-
сірого супіску — просідання ґрунту, де було 
виявлено кераміку кінця XVII ст. та залізну 
підковку від чобота.

Довкола цього шару вздовж зовнішнього 
контуру ями 40 залягав темно-сірий супісок з 
вугликами та темно-сірий мішаний супісок, 
у межах яких виявлено стовпові ямки і скуп-
чення горілої деревини та деревного тліну з 
великою кількість кованих залізних цвяхів і ке-
рамічним матеріалом першої половини х ст. 
Було зафіксовано конструкції стін верхньої 
частини споруди котловану ями 40 із верти-
кально поставлених колод та плах, що звужу-
валися донизу (рисунок). Серед горілих конс-
трукцій було виявлено два срібних арабських 
дирхама кінця Іх— середини х ст. один з дир-
хамів — Ѕ монети наслідування раннім Абба-
сидам 890-х — початку 900-х рр., другий — Са-
маніди, Наср ібн Ахмад 925—940 рр.

Нижче рівня материка майданчика горо-
дища материкові стінки нижньої частини 
ями 40 стали майже вертикальними, а діа-
метр споруди став близько 2,0 м. центральна 
частина заповнена супісками сірих відтінків 

з вугликами, які містять керамічний матеріал 
кінця Іх — початку х ст. тут же знайдено 14-
гранну сердолікову намистину х ст.

Ближче до долівки споруди вздовж конту-
ру материкової стінки порубу фіксувалися 
круглі стовпові конструкції — виявлено 15 
плям діаметром 0,10—0,25 м на відстані 0,1—
0,2 м. У західній частині під стінкою зафіксо-
вано вертикально розміщену горілу колоду 
досліджену на довжину 0,97 м. Довкола стов-
пових конструкції залягав шар темно-сірого 
плямистого супіску з вугликами і незначною 
кількістю печини.

У внутрішній площі стовпових ям вияв-
лено горілі деревні конструкції у вигляді 
п’яти довгих вигнутих лінз темно-сірого гу-
мусованого супіску з вугликами, завширшки 
0,10—0,15 м, що залягали радіально півколом 
уздовж материкової стіни ями 40. У стратиг-
рафії вони розташовані під кутом від 5,0° до 
20 до стінки, де нижня частина направлена 
до центру споруди. Верхні краї кожної лін-
зи починалися з іншої глибини — різниця 
близько 0,2 м, що свідчить про різний рі-
вень облаштування конструкції. Між лінза-
ми були прошарки білого мішаного супіску. 
ці горілі лінзи, найімовірніше, є залишками 
обшивки стін нижньої частини ями 40, що 
кріпилася на стовпи, які вмонтовано попід 
материковою стінкою споруди. Нижнє за-
повнення ями містило керамічний матеріал 
початку х ст., глиняне пряслице того ж часу 
та фрагменти залізних цвяхів.

Східний сектор ями 40 у межах розко-
пу 8 (2018 р.) вдалося дослідити до глибини 
близько 4,5 м від рівня сучасної поверхні, 
де ще не зафіксовано материкове дно. Було 
проведено консервацію об’єкта з намірами 
дослідити наступного польового сезону.

На городищі орешня, що знаходиться у 
південно-східній частині смт Седнів була 
зроблена повторна зачистка розрізу валу 
на місці робіт В. Коваленка. Городище зай-
має край тераси р. Снов і відрізане від неї 
глибокими рівчаками. територія городища 
зайнята кладовищем. Вал та рів фіксується 
з напільного (західного) боку. розріз валу у 
1981 р. був зроблений з південного краю валу, 
біля краю яру. У південній частині траншеї 

у 1981 р. був зафіксований котлован житла, 
що і став предметом дослідження цього року. 
У південній частині валу в східному напрямі 
була зроблена прирізка з метою дослідження 
ділянки споруди визначеної В. Коваленком 
як житло роменської культури. Ділянка до-
сліджень 1981 та 2018 рр. мала пошкоджен-
ня могильними ямами хVІІ—хх ст. У куль-
турному шарі городища виявлені матеріали 
милоградської та волинцевської культур, 
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пізньозарубинецькі старожитності, матеріа-
ли давньоруського часу та другої половини 
хІІІ ст. У прирізці вдалося дослідити яму та 
частину котловану волинцевської культури, 
пошкодженого пізньою могильною ямою. 
Над котлованом житла фіксується горілий 
прошарок, на рівні якого виявлені матеріали 
другої половини хІІІ ст.

На південь від городища (на іншому боці 
рівчака, що розрізає терасу) були продовжені 
дослідження поселення, відкритого у 1973 р. 
о. Шекуном, та досліджуваного у 1975 р. 
є. Максимовим. роботи проводилися з ме-
тою завершення досліджень споруд 1 і 2 та 
ями 5 (2017 р.). Відкрита площа 33 м2 дозво-
лила довивчити вказані об’єкти. Культурний 
шар потужністю 0,4—0,5 м містив матеріали 
милоградської культури, пізньозарубинець-
кі старожитності та ранньослов’янського і 
давньоруського часу, кістки тварин, печину 
та вуглики. У невеликій кількості зустрічала-
ся кераміка другої половини хІІІ ст.

Вдалося довивчити споруду 1. Вона мала 
круглу в плані форму з діаметром верхньої 
частини близько 4,5 м. Вздовж краю вели-
кої господарчої ями (діаметр 2,0 м, глибина 
2,7 м) зафіксовано вісім стовпових ямок, що 
відносилися до конструкції стін споруди, 
всередині якої знаходилася зернова яма. Ма-
теріал датується другою половиною х ст.

Довивчено східну частину споруди 2. Дов-
жина споруди становить 1,6 м при глибині 
0,1 м нижче рівня материка. Зі споруди по-
ходить ліпна кераміка пізньозарубинецько-
го (?) часу та кружальна давньоруська кера-
міка.

яма 5 за матеріалами досліджень 2017—
2018 рр. мала розміри 1,1 × 0,9 м та глибину 
0,4 м. По дну фіксувалася обмазка товщи-
ною до 0,04 м. З ями походить груболіпна та 
підлощена, з жорствою і шамотом кераміка 
пізьозарубинецького часу.

Споруда 3 має напівкруглу форму роз-
мірами 2,20 × 0,96 м. Стінки похилі, дно зна-
ходилося на глибині 1,7 м. За керамічним ма-
теріалом датується другою половиною х ст.

У південній частині розкопу досліджено 
споруду 4 видовженої чотирикутної форми, 
розмірами 3,12 × 2,50 м, глибиною 0,5 м ниж-
че рівня материка. Датується х ст.

Споруда 5 півкруглої форми досліджена 
у північно-східній частині розкопу. Зафіксо-
вані розміри — 3,8 × 2,4 м, глибина 0,48 м. В її 
північно-східній частині на дні є кругла яма 
діаметром 1,3 м, стінки вертикальні, дно на 
глибині 1,65 м. Датується х ст.

У ямі 7 виявлено матеріали раньослов’ян-
ського часу та бронзовий пластинчастий 
браслет. ями 8—10 датовані х ст.

З культурного шару походять бронзове 
вістря стріли ІV ст. н. е., фрагмент скляного 

браслету, бронзовий предмет з циркульним 
орнаментом, частина шиферного пряслиця 
та оброблений кремінь.

В ур. трифоновщина є городище кінця 
хІV — початку хV ст., що досліджувалося у 
2015 та 2017 рр. Із заходу до нього прилягає 
посад, де цього року було закладено розкоп 
площею 37 м2. Потужність нашарувань ста-
новила 0,3—0,4 м. Верхній шар оранки зав-
товшки 0,20—0,25 м, представлений сірим 
супіском. Під ним — супіскові та суглинкові 
відкладення світло-сірого кольору, нижче 
яких розташований материк. З шару оранки 
походить монета — празький гріш Карла І 
(1346—1378 рр.).

центральну частину розкопу було зайня-
то западиною, її попередньо інтерпретовано 
як рештки наземної споруди 1. При чому 
до меж розкопу потрапила лише східна її 
ділянка (близько половини вірогідної пло-
щі споруди). Верхня частина заповнення 
споруди 1 розорана, в такому вигляді ши-
рина плями становила близько 6,0 м (вісь 
південь—північ), а довжина — близько 4,0 м 
(вісь схід—захід). Виходячи з конфігурації 
плями, реконструйовані її габарити можна 
визначити як 6,0 × 8,0 м. На рівні материка 
западина споруди являла собою невеличку 
пляму близько 1,0 × 2,0 м. В заповненні спо-
руди 1 у великій кількості виявлено дрібні 
фрагменти давньоруської плінфи, цегля-
ного (?) бою, глиняної обмазки, печини, 
фрагменти речей побутового вжитку (дріб-
ні вироби з заліза, оселки). Керамічний ма-
теріал представлений окремими фрагмента-
ми стінок ліпних посудин епохи бронзи та 
ранньослов’янського часу, стінок гончарно-
го посуду давньоруського часу, фрагмента-
ми кругової кераміки XV та XVII—XVIII ст. 
таким чином, датувати споруду 1 можна в 
межах XVII—XVIII ст.

У центральній та південній частині розко-
пу досліджено канавку завширшки близько 
2,0 м і глибиною 0,5 м. Загальна її довжина 
у межах розкопу дорівнювала близько 8,0 м. 
У плані вона описувала дугу кола. В розкопі 
зафіксовано північно-західну чверть цього 
кола. З великою долею імовірності цю ка-
навку можна інтерпретувати як курганний 
ровик х ст. реконструйований діаметр цього 
ровику за зовнішніми краями має складати 
десь 12—14 м.

Ділянка посаду городища обмежена з пів-
ночі та півдня двома рівчаками, витоки яких 
досить близько розташовані. така форма по-
саду наштовхувала на думку, що на ділянці 
між двома початками рівчаків могла існувати 
друга лінія укріплень городища трифонов-
щина. З метою перевірки цього припущення 
на початку південного рівчака була закладе-
на траншея 2 розміром 1,0 × 10 м, що перері-
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зала западину рівчака. По материку з півночі 
від дна русла рівчака виявлено дві канавки 
від укріплень. Канавка 1 шириною 1,3—1,5 м 
глибиною 0,7 м нижче рівня материка. Бли-
жче до північної стінки фіксувалося дві стов-
пові ямки від гостроколу, встановленого в ка-
навці. Канавка 2 розташована за 0,1—0,2 м на 
південь від попередньої мала ширину 1,8 м і 
глибину 0,76 м від рівня материка. У запов-
ненні канавки фіксується прошарок печини, 
зверху перекритий прошарком з включен-
ням вугликів. ці два прошарки можуть бути 
інтерпретовані як сліди спаленого гостроко-

лу, що впав у бік рівчака. Наявність печини 
вказує на присутність глини на поверхні го-
строколу (до його руйнації у пожежі). Ґрунт 
з канавки 2 був переміщений у бік посаду і 
підпирав гострокіл з півночі.

Наявність укріплень на краю рівчака, 
що із заходу обмежує посад, перевірялася 
траншеєю 3. В траншеї вдалося зафіксува-
ти канавку шириною 0,5 м, глибиною 0,7 м. 
З півдня від канавки знайдено нечисельну 
кераміку хV ст. На ділянці рівчака, де його 
глибина більша, у другій канавці, напевно, 
потреби не було.

Мезинська експедиція Національного 
університету «Чернігівський колегіум» іме-
ні т. Г. Шевченка продовжила вивчення па-
м’яток на території Мезинського національ-
ного природного парку (Коропський р-н 
Чернігівської обл.). роботи здійснювались на 
багатошаровому городищі Свердловське 1 в 
ур. хоромки (інші назви — Городок, Носень-
ків Город, Водопойло, Провалля), розташо-
ваному за 1,5 км північніше сучасного с. Де-
снянське (колишнє с. Свердловське).

Дослідження пам’ятки, яка руйнується 
внаслідок розвитку ерозійних процесів, були 
започатковані у 2014 р. роботи 2018 р. прово-
дились на відкритому поселенні, прилегло-
му до городища (рис. 1). Вони мали на меті 
визначення межі поширення культурного 
шару та дослідження споруди роменського 
часу, частково розкритої у розкопах 2015 і 
2017 рр.

Для розчистки споруди у північній час-
тині поселення було закладено розкоп пло-
щею 18 м2. Слід відзначити, що дослідження 
ускладнювала наявність зелених насаджень, 
які є об’єктом охорони на території природ-
ного парку. З огляду на це, повністю розкри-
ти залишки споруди виявилось неможливим 
(недослідженим лишився її західний кут).

Котлован об’єкту мав підквадратну фор-
му (розмір: 4,3 × 4,5 м), та був орієнтований 
кутами за сторонами світу та заглиблений у 
материк на 0,9—1,1 м. розвал опалювального 
приладу (глинобитної печі) знаходився у за-
хідному куті.

Із заповнення споруди походили улам-
ки ліпної роменської та кружальної давнь-
оруської кераміки х ст. речовий інвентар 
представлений переважно примітивними 
кістяними знаряддями праці із загострених 
кісток («проколки»), керамічними прясель-
цями, точильними брусками. Знайдено та-

О. Черненко, Р. Кравченко, Р. Луценко 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРОДИЩА СВЕРДЛОВСЬКЕ 1  
БІЛЯ с. ДЕСНЯНСЬКЕ КОРОПСЬКОГО РАЙОНУ 

Рис. 1. Городище Свердловське 1, зведений план роз-
копів 2014—2018 рр. 
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кож кілька невиразних кородованих виробів 
з чорного металу. окремо слід відзначити 
знахідку уламків принаймні трьох прясли-
ць, виготовлених з крейди (рис. 2: 5, 6).

Ґрунт з нижніх шарів заповнення будівлі 
просіювався та промивався, що дозволило 
отримати численні біологічні зразки (зерно, 
дрібні кістки риби, птиці та ссавців, фраг-
менти деревини тощо) та виявити ряд дріб-
них знахідок. останні представленні трьома 
одиницями бісеру (рис. 2: 1) та трьома скля-
ними намистинами: зонної з напівпрозоро-
го фіолетового скла (рис. 2: 2) візантійського 
виробництва х—хІ ст. (за: Столярова, 1997); 
зонної з безбарвного скла (рис. 2: 3) близькос-
хідного виробництва х — першої половини 
хІ ст. (за: Полубояринова, 1988); еліпсоїдної 
смугастої (рис. 2: 4) візантійського виробниц-
тва кінця х — першої половини хІ ст. (за: ща-
пова, 2010). окрім цього, було знайдено ула-
мок однобічного набірного кістяного гребеня 
(рис. 2: 7) з декорованою врізаними лініями 
накладкою на спинці, скріпленого бронзо-
вими штифтами (зберігся один штифт). Від-
повідно до розробок о. Давидян, такі гребені 
побутували у Іх—хІ ст., а час їх найбільшого 
поширення припадав на х—хІ ст. таким чи-

ном, виявлений у придонній частині будівлі 
речовий інвентар дозволяє визначити, що 
вона припинила своє функціонування не 
раніше кінця х — початку хІ ст.

З метою визначення меж поширення куль-
турного шару у південно-західній частині 
поселення закладено траншею площею 6 м2 
(1 × 6 м), орієнтовану вздовж осі захід—схід 
(рис. 1). У профілях траншеї зафіксований 
культурний шар потужністю 0,7—0,8 м. Він 
майже не стратифікувався та виявився бід-
ним на знахідки. Під час його розбирання 
виявлені окремі дрібні фрагменти ліпної 
кераміки юхнівської та роменської археоло-
гічних культур, а також керамічне пряслице 
доби раннього заліза.

У північній частині траншеї було зафік-
совано археологічний об’єкт, що входив у 
межі траншеї частково. його котлован був 
врізаний у материк на 1 м, стінки прямовис-
ні, дно рівне. Із заповнення об’єкту походи-
ло кілька дрібних фрагментів роменських 
ліпних горщиків. таким чином, проведенні 
дослідження засвідчують, що забудова ро-
менського часу простягалася принаймні на 
100 м на південний захід від оборонних спо-
руд городища.

Рис. 2. Городище Свердловське 1, знахід-
ки з розкопок 2018 р.: 1—4 — скло; 5, 6 — 
крейда; 7 — кістка, бронза
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Чернігівська експедиція Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені 
т. Г. Шевченка за участі співробітників На-
ціонального архітектурно-історичного за-
повідника «Чернігів стародавній» здійсню-
вала археологічні дослідження на території 
єлецького Свято-Успенського монастиря в 
Чернігові (вул. Князя Чорного, 1).

роботи охопили ділянку, розташовану на 
мисоподібному виступі (далі — Мис) пра-
вобережної тераси р. Десна, відділеному 
мурованою огорожею від основного монас-
тирського комплексу. Відповідно до планів 
міста, у хVІІІ— на початку хх ст. на Мису 
знаходився монастирський сад, оточений 
стіною. До сьогодні збереглись залишки цієї 
стіни, складеної з цегли-пальчатки.

Дослідження Мису здійснювали В. Богусе-
вич (1949), о. Шекун (1984—1985), т. Новик 
(2012) та о. Черненко і т. Новик (2014; рис. 1). 
Було встановлено, що давній культурний 

шар на цій ділянці дуже сильно пошкодже-
ний численними похованнями пізнього часу. 
його рештки вдалось зафіксувати в цент-
ральній та південній частині Мису. там само 
було розчищено котловани кількох об’єктів 
х—хІІ ст. Натомість наявність у культурно-
му шарі матеріалів волинцевсько-роменсь-
кої археологічної культури (уламки ліпних 
горщиків та пряслиця) давала підстави при-
пустити існування більш ранніх комплексів.

Необхідність робіт 2018 р. обумовлювалась 
руйнуванням Мису внаслідок активізації 
ерозійних процесів: на площадці та вздовж 
краю тераси утворилось кілька дуже глибо-
ких (від 0,5 до 5 м) промоїн, почались обвали 
схилів. Для дослідження ділянок культурно-
го шару, яким загрожує знищення в найбли-
жчий час, було закладено два розкопи. роз-
коп 1 розташовувався у центральній частині 
Мису, розкоп 2 — у південній, поблизу існу-
ючої монастирської огорожі.

О. Черненко, Т. Новик 

РОБОТИ НА ТЕРИТОРІЇ ЄЛЕЦЬКОГО  
СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО МОНАСТИРЯ В ЧЕРНІГОВІ 

Рис. 1. Зведений план розко-
пів на ділянці Мису єлець-
кої гори 
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Загальна досліджена 2018 р. площа — 42 м2. 
Культурний шар, потужність якого складає 
0,7—0,8 м, на ділянці розкопів виявився май-
же повністю зруйнованим численними похо-
ваннями. Могильні ями прорізали одна одну 
та були глибоко впущені в материк. Фіксува-
лось кілька ярусів могил; повністю або част-
ково збереглось 31 захоронення, серед яких 
10 — дитячих. Виявлено також рештки чис-
ленних поховань у перевідкладеному стані, 
загальну кількість яких через погану збере-
женість важко обрахувати.

У культурному шарі та у заповненні мо-
гил знайдено окремі уламки ліпних гор-
щиків доби бронзи, раннього заліза, волин-
цевсько-роменської культури, гончарного 
посуду х—хІV та хVІІ—хVІІІ ст., астрагал зі 
слідами обробки (рис. 2: 6), кістяну коповуш-
ку (рис. 2: 8), залізні ключі (рис. 2: 4, 5), гриз-
ло вудил з рештками обламаного рогового 
псалія в одному з кілець (рис. 2: 10), штампо-
ваний хрестик з кольорового металу (рис. 2: 
9), деякі інші речі.

Усі зафіксовані захоронення, поховання 
були здійснені у прямокутних ямах, розта-
шованих паралельними рядами та орієнто-
ваних за віссю схід — захід. У більшості з них 
вціліли рештки трун, скріплених цвяхами, та 
кістяки померлих, похованих за християнсь-

кою обрядовістю. Збереженість кістяків не 
дуже добра, деякі зафіксовані лише у вигляді 
тліну. Слід також відзначити, що у кількох 
могильних ямах знаходились кістки людей, 
покладені не в анатомічному порядку (інко-
ли від кількох кістяків). Їх можна розглядати 
як перепоховані рештки із захоронень, уш-
коджених під час риття нових могильних ям. 
Дана обставина, як і наявність кількох ярусів 
могил, свідчить про досить тривалий період 
використання ділянки Мису для поховань.

Практично всі зафіксовані могили — безін-
вентарні, лише в одному з поховань верхньо-
го ярусу виявлено деталі поясу (наконечник 
та пряжку) хІх ст. (рис. 2: 2, 3). окрім цього, 
у дитячому похованні, котре перекривала ця 
могила, над рештками гробовища знайдено 
дві цілі миски хVІІІ ст. Напевно, їх можна 
розглядати як ті, що пов’язані зі здійсненням 
поховального обряду.

Враховуючи результати досліджень попе-
редніх років, період функціонування кла-
довища можна віднести до хІV — початку 
хх ст. Слід відзначити, що воно не позначене 
на жодному з відомих планів Чернігова та не 
згадується у писемних джерелах. Імовірніше, 
це був локальний монастирський цвинтар.

Під могилами, у материку вціліли залиш-
ки двох ям давньоруського часу. одна з них, 

Рис. 2. Чернігів, 2018 р. Знахідки з розкопок Мису єлецької гори (територія єлецького Свято-Успенського мо-
настиря): 1, 6, 8 — кістка; 2, 4, 5, 7 — залізо; 3, 9 — кольоровий метал; 10 — залізо, ріг
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У липні—серпні 2018 р. Чернігівський за-
гін лівобережної експедиції ДП НДц «охо-
ронна археологічна служба України» Інс-
титуту археології НАН України здійснював 
науково-рятівні археологічні дослідження 
на території окольного граду стародавнього 
Чернігова.  на ділянці, відведеній під ново-
будову (прибудова до Музичної школи № 1; 
вул. Мстиславська, 28, А).

Уперше окольний град Чернігова зга-
дується в літописі під 1078 р., у зв’язку із 
облогою міста Ізяславом та Всеволодом 
ярославичами. окольний град традиційно 
ототожнюють з «Другим замком Черкась-
ким», позначеним на найдавнішому відо-
мому плані міста «Абрисі Чернігівському» 
1706 р., та локалізують між укріпленнями 
фортеці (він прилягав до неї з північного за-
ходу) та окремою лінією фортифікації, яка 
оточувала його з боку поля. так само даний 
район позначений і на інших відомих планах 
міста хVІІІ ст. (1751, 1757, 1776, 1780 рр. тощо), 
укладених до запровадження генерального 
межування. З писемних джерел відомо, що 
на початок хІх ст. фортифікацію окольного 
граду було нівельовано, що завершило його 
існування у якості окремого району.

Дослідження 2018 р. охоплювали ділянку 
(розкоп 1), розташовану в північно-західній 
частині колишнього окольного граду, серед 
сучасної міської забудови. Загальна дослід-
жена площа склала 371 м2 .

Від рівня сучасної поверхні по всій ділянці 
розкопу залягав аморфний шар, що містив 
матеріали хІ—хх ст. Потужність цього шару 
складала у середньому 1 м. Судячи з усього, 
він утворився внаслідок нівелювання даної 
ділянки під забудову у хх ст. Подекуди цей 
шар прорізали сучасні перекопи (траншеї 
під комунікації, смітники тощо).

Залишки археологічних об’єктів (всьо-
го їх досліджено 70) збереглись у материку 
(рис. 1). Вони репрезентували два історичні 

періоди: Давню русь (х — середина хІІІ ст.) 
та добу козаччини (хVІІ—VІІІ ст.). При цьо-
му котловани об’єктів різного часу проріза-
ли, перекривали та руйнували один одного, 
що свідчило про надзвичайну інтенсивність 
забудови даної ділянки окольного граду в 
минулому.

Досліджені об’єкти давньоруського часу 
можна розділити на дві хронологічні гру-
пи: х—хІ і хІІ — середина хІІІ ст. До першої 
належали залишки господарських споруд 
та ям. Під час їх розчистки виявлено окремі 
фрагменти ліпних посудин роменського 
часу, численні уламки кружального посуду 
(у т. ч. — амфор), намисто зі скла та бурш-
тину, підковоподібну мідну фібулу, поясні 
накладки (рис. 2: 7), пірофілітові пряслиця, 
ножі, точильні бруски, кресала (рис. 2: 8) 
тощо. Найбільш цікавою знахідкою, напев-
но, є монета (рис. 2: 9) Корсуні кінця хІ ст. 
(1069—1071 рр.), випущена за привілеєм 
візантійського імператора романа ІV (за: 
Анохін, 1977).

окремо варто відзначити залишки трьох 
споруд х ст., у заповненні котрих виявлено 
уламки тиглів зі слідами кольорового мета-
лу, керамічних сопел, сплески кольорового 
металу, шлаки тощо. Все це дозволяє при-
пустити існування на досліджуваній ділянці 
виробництва, пов’язаного з обробкою кольо-
рових металів.

об’єкти хІІ — першої половини хІІІ ст. — 
це переважно рештки котлованів споруд кар-
касно-стовпової конструкції. З них, принай-
мні, три мали житлове призначення, про що 
свідчать виявлені у заповненні котлованів 
залишки печей, які впали з верхніх ярусів 
будівель. Виявлено також господарчі ями (су-
дячи з характерної форми — зернові) та ка-
нави від огорож. Все це разом дозволяє дійти 
висновку про існування на досліджуваній ді-
лянці у хІІ — першій половині хІІІ ст. садиб-
ної забудови. При цьому в об’єктах першої 

О. Черненко, Т. Новик, Г. Жаров 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ОКОЛЬНОГО ГРАДУ 
СТАРОДАВНЬОГО ЧЕРНІГОВА 

характерної дзвоноподібної форми, судячи 
з усього, призначалась для збереження зер-
на. Її максимальний діаметр — 1,4 м (верх-
ня частина зруйнована), глибина від рівня 

материка близько 2,0 м. Із заповнення ями 
походять нечисленні фрагменти керамічно-
го посуду х ст. там само знайдено кістяний 
ковзан (рис. 2: 1) та кресало (рис. 2: 7).
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Рис. 1. Чернігів, 2018 р., план розкопу по вул. Мстиславській, 28 А 
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половини хІІІ ст. було зафіксовано залишки 
горілих дерев’яних конструкцій. там само 
знайдено анатомічно цілий скелет корови, а 
у двох випадках — людські рештки у пере-
відкладеному стані (фрагментовані черепи 
та трубчасті кістки кінцівок). Дані обстави-
ни дозволяють припустити, що руйнування 
будівель відбулось внаслідок катастрофіч-
них подій (можливо, під час однієї з княжих 
усобиць напередодні монгольської навали). 
Про це свідчить і численний речовий інвен-
тар, який походить із заповнення будівель: 
цілі гончарні посудини, шпилька із прикра-
шеною зображенням птаха голівкою (рис. 2: 
1), підвіска із постаттю святого-воїна (рис. 2: 
5), хрестики з каменю та кольорового мета-
лу (рис. 2: 2—4), сокири, ножі, вістря стріл 
(рис. 2: 10—12), цілі скляні браслети (рис. 2: 
16) та каблучки (у тому числі і «золотоскля-
на» каблучка), різноманітне намисто тощо.

До доби козаччини належать рештки 
господарських споруд та ям. Їх заповнення 
було насичене різноманітним речовим ма-
теріалом, переважно уламками керамічних 
(горщики, кухлі, миски тощо) та скляних 
(пляшки, штофи, кухлі, чарки та інше) по-
судин, віконниць (у тому числі і вирізаних 
з «вітражних» багатокутних пластин з без-
барвного, коричневого та темно-червоного 
скла), кахлів з геометричним та рослинним 
орнаментом. там само виявлено дрібні моне-
ти («боратинки», копійки, полушки), голки, 
шпильки (рис. 2: 13), наперсток (рис. 2: 14), 
ножі, точильні бруски, керамічні люльки 
для паління тютюну, кістяні ґудзики (рис. 2: 
6) тощо. Серед інших знахідок вирізняється 
фрагмент керамічної поліхромної кахляної 
ікони хVІІ ст. із зображенням постаті пус-
тельника та коронованого лева (за іконогра-
фією: св. Мамант?).

Рис. 2. Чернігів, 2018 р., знахідки з розкопу по 
вул. Мстиславській, 28 А: 1, 4, 5, 7, 9, 13—15 — 
кольоровий метал; 2, 3 — камінь; 6 — кістка; 8, 
10—12 — залізо; 16 — скло
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мЕтоДи ПРиРоДниЧиХ наУк  
В аРХЕолоГіЇ

За звітний період проведено палеопедо-
логічні та літолого-стратиграфічні дослід-
ження голоценових та пізньольодовикових 
утворень у межах археологічних пам’яток 
хрінники (Шанків яр) та острів Дубовець 
(Дубно).

Хрінники (Шанків Яр). У рамках Волинсь-
кої археологічної експедиції досліджено у 
6 шурфах макроморфологічні особливості 
голоценових та пізньольодовикових утво-
рень, а також визначено стратиграфічне по-
ложення культурних шарів. Додатково про-
ведено гранулометричний аналіз 16 зразків 
відібраних у двох шурфах.

Шурфи закладено на різних елементах 
рельєфу — поверхня І надзаплавної тераси, 
схили похованої пізньольодовикової дюни, 
а також на поверхні голоценової дюни. 
особливості рельєфу і материнської породи 
визначили певні відмінності процесів ґрун-
тоутворення на території пам’ятки у різні 
періоди голоцену. На лесоподібних суглин-
ках І надзаплавної тераси сформувалися 
еродовані чорноземи опідзолені, на заплав-
них та лесоподібних суглинках — темно-сірі 
опідзолені ґрунти, на лесоподібних супіс-
ках — сірі лісові, а на еолових пізньольодо-
викових пісках — складні ґрунтові світи лі-
сових ґрунтів. 

Досліджено розріз дюни, що розташова-
ний на південній околиці пам’ятки. Дюнний 
комплекс складений із серії похованих ґрун-
тів законсервованих між еоловими шарува-
тими фаціями, що відображають три стадії 
еолової акумуляції — пізній дріас (DR-�), 
суббореал (SB), середня / пізня субатлан-
тика (SA-2,3). Дві останні стадії, очевидно, 
обумовлені антропогенним фактором і є ре-
зультатом вирубки соснових лісів упродовж 
епох енеоліту / ранньої бронзи і раннього 
середньовіччя.

Між фаціями еолового піску розкрито похо-
вані ґрунти лісового габітусу, що сформували-
ся упродовж стадій стабілізації дюни (зверху 

вниз): дерновий боровий ґрунт SA-3 (0,0—
0,2 м), дерновий опідзолений еродований SA-
1? (0,5—0,65 м), дерново-криптопідзолистий 
ґрунт SB-�? (0,65—1,3 м), дерново-слабопідзо-
листий ґрунт AT (3,1—4,0 м), у гумусовому го-
ризонті якого знайдено крем’яний артефакт; 
підзолистий ґрунт PB-BO (4,0—5,8 м); дерно-
во-бурий ґрунт AL (6,8—7,2 м) та ініціальний 
дерново-підзолистий поверхнево глейовий 
ґрунт BL (7,2—7,6 м). останній залягає на піс-
ках заплавної фації  алювію. лісовий генезис 
ґрунтів на дюні обумовлений в першу чергу 
піщаним гранулометричним складом мате-
ринської породи.

Зовсім іншу стратиграфічну будову голо-
ценових утворень виявлено безпосередньо у 
межах археологічної пам’ятки. тут перева-
жають полігенетичні ґрунти, які переходять 
у складні ґрунтові світи на материнських 
породах легкого гранулометричного складу. 
Найповніший розріз голоценових утворень 
такий:

Дерновий опідзолений ґрунт  (0,0—0,6 м), 
що диференціюється на генетичні гори-
зонти Не, ІНр(е). останній накладено на 
вельбарський культурний шар. У верхній 
частині горизонту зустрічаються археоло-
гічні знахідки давньоруського часу. Ґрунт 
диференційований за вмістом мулу (від 8 до 
32 %), до низу з’являються також пірогенні 
карбонати. локалізація у горизонті ІНр(е) 
вельбарського культурного шару дозволяє 
датувати ґрунт субатлантичним періодом 
(SA) голоцену.

Дерновий слабоопідзолений ґрунт (0,6—
1,3 м), що диференціюється на генетичні 
горизонти Не, ІНр(е). останній накладено 
на культурний шар епохи енеоліту, що доз-
воляє датувати горизонт Не суббореалом 
(SB), а горизонт ІНр(е) пізньою атлантикою 
(АТ-3). Ґрунт супіщаний (вміст мулу зростає 
вниз  від 3 до 13 %), із неміцною грудкуватою 
структурою, присипкою SiO2, найінтенсивні-
ше гумусований у розрізі.

О. Бончковський 

ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНІ ТА ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК  

ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ У 2018 році 
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Дерново-підзолистий ґрунт (1,3—1,7 м), що 
сформувався упродовж вологого інтервалу 
голоцену (BO—AT—1,2). Профіль ґрунту ди-
ференційовано на генетичні горизонти Не, 
Eihf(k), IRе(k), Pi(k). Супіщаний (вміст мулу 
збільшується до низу від 0 до 5 %), з ініціаль-
ною плитчастою структурою в горизонті Не 
та горіхуватою структурою в горизонті IRе(k); 
появою залізо-манганових новоутворень, вто-
ринних карбонатів, псевдофібр.

Ініціальний бурозем (Cambisol) (1,7—2,0 м) 
відповідає вірогідно пребореалу (РВ). Ґрунт 
супіщаний, гумусований, із вторинними 
карбонатами, великою кількістю залізо-ман-
ганових новоутворень і біотурбацій. Ниж-
че залягає фація еолових пісків причорно-
морського часу.

У береговому урвищі під голоценовим 
полігенетичним сірим лісовим ґрунтом роз-
крито плейстоценові відклади. 

Причорноморський (pc) лесоподібний пи-
луватий супісок (1,3—2,6 м) бурувато-пале-
вого забарвлення, карбонатний, із великою 
кількістю залізо-манганових новоутворень, 
неповносітчастою посткріогенною тексту-
рою біля покрівлі, біотурбаціями голоцено-
вого віку. Усередині горизонту віднайдені 
відщепи кременю, ймовірно епохи фіналь-
ного палеоліту.

Дофінівський педокомплекс (2,6—3,4 м), 
складений із верхнього палево-бурого (df�) та 
нижнього бурого глеєвого заплавного ґрун-
ту (df1). Ґрунти піщано-середньосуглинкові, 
інтенсивно оглеєні, карбонатні, з рясними 
залізо-мангановими новоутвореннями, біо-
турбаціями голоценового віку.

Заплавна фація алювію бузького часу (bg) 
(3,4—4,2 м). Горизонтально-шаруваті про-
шарки піску та оглеєного суглинку із вели-
кою кількістю уламків молюсків, поодиноки-
ми гідрогенними карбонатними нодулями. 
Знайдений кременевий артефакт, очевидно, 
верхньопалеолітичного часу.

Острів Дубовець (Дубно). Дослідження про-
ведено в урочищі острів Дубовець (околиця 
м. Дубно) у рамках експедиції Державного 
історико-культурного заповідника м. Дубно 
спільно з Міжрегіональною громадською ор-
ганізацією «Дубенський археологічний осе-
редок» 

Археологічна пам’ятка розташована на 
піщаному підвищенні параболічної форми 
з відносною висотою 3—4 м (абс. вис. 195 м) 
посеред заболоченої заплави р. Ікви. Мор-
фологічно підвищення відображене у виг-
ляді високої заплави. однак дослідження 
пізньольодовикових та голоценових утво-
рень на археологічній пам’ятці показують, 
що насправді урочище являє собою фраг-
мент низької пізньольодовикової надзаплав-
ної тераси.

літолого-стратиграфічну будову дослід-
жено у шести розрізах  комплексом палео-
географічних та геологічних методів (лі-
толого-фаціальним, палеопедологічним, 
палеокріологічним, гранулометричним 
аналізом та методом вивчення морфології 
кварцових зерен). Усі розрізи закладено на 
різних елементах рельєфу — вершині, схилі 
та підніжжі пагорбу. Додатково вивчено роз-
чистку у місцевому кар’єрі в урочищі «Звіро-
господарство», де розкрито пізньоплейсто-
ценовий алювій і 2-метрову товщу відкладів 
лесової формації.

Відклади, що складають острів Дубовець, 
характеризуються значною фаціальною 
неоднорідністю. У шурфах виявлена різна 
стратиграфічна будова, що ускладнює про-
ведення як стратиграфічного розчленуван-
ня, так і побудову палеогеографічних ре-
конструкцій. Нижче наводимо найповніший 
розріз  відкладів острова:

Дерновий опідзолений ґрунт — 0—0,25 м. 
Бурувато-світло-сірий із генетичними гори-
зонтами Не, НІ, крупнопилувато-піщаний 
(із підвищеним вмістом фракції крупного 
пилу — 68 %), пухкий із неміцною дріб-
ногрудкувато-зернистою структурою, гус-
тою присипкою SiO2, великою кількістю біо-
турбацій.

еолово-делювіальний супісок (Pif горизонт 
дернового опідзоленого ґрунту) — 0,25—
0,75 м. Мозаїчно забарвлений (переважають 
світло-сірі тони), супіщаний (вміст фракції 
піску 71—76 %), із залізо-мангановими но-
воутвореннями і незначним збільшенням 
фракції мулу (до 10,5 %), як результат ілю-
віальних процесів.

Гумусова псевдофібра — 0,75—0,8 м. Спос-
терігається збільшення кількості відщепів 
кременю та фрагментів ліпної кераміки. 
ймовірно, це обумовлено тим, що псевдо-
фібра маркує поховану дефляційну поверх-
ню на поверхні дюни.

еолово-делювіальний супісок — 0,8—
1,05 м. Білясто-сірий, супіщаний (вміст 
фракції піску дещо знижується — до 65 %), із 
великою кількістю залізо-манганових ново-
утворень та неміцною плитчастою окреміс-
тю.

еоловий пісок (DR-�) — 1,05—1,25 м. Па-
лево-білясто-сірий, піщаний (вміст фракції 
піску зростає до 85 %), із великою кількістю 
залізо-манганових новоутворень. Нижня 
межа підкреслена кріоструктурами інволю-
ційного типу, поодинокими первинно-ґрун-
товими жилами, термоерозійними бороз-
нами. Морфогенетичні ознаки кріогенних 
утворень свідчать про їх утворення в умовах 
сильного похолодання. Упродовж голоцену 
такий мерзлотний комплекс сформуватися 
не міг. це дає підстави вважати, що еолові 
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піски накопичувалися у пізньому дріасі (DR-
3), а розташований нижче педокомплекс ут-
ворився упродовж потеплінь BL—AL.

Вохристо-глейовий опідзолений ґрунт 
(AL) — 1,25—1,65 м. Диференціюється на 
генетичні горизонти He(gl)d, Egl, IGlm. 
He(gl)d — 1,25—1,33 м. Бурувато-сірий, 
супіщаний (вміст мулу знижується до 8 %), із 
рясними залізо-мангановими новоутворен-
нями та плямами оглеєння за ходами давніх 
коренів. Горизонт значною мірою зрізаний, 
тому найкраще зберігся у палеозниженнях. 
Egl — 1,33—1,37 м. Зустрічається лише у не-
великих зниженнях мікрорельєфу. Палево-
ясно-сірий, супіщаний із неміцною плитчас-
то-горіхуватою структурою та шліровою 
посткріогенною текстурою, підкресленою 
озалізненням. IGlm — 1,37—1,65 м. Бурува-
то-вохристий, піщано-середньосуглинковий 
(різке зростання фракції мулу до 22 % як 
результат ілювіальних процесів), із неміц-
ною горіхувато-призматичною структурою, 
рясними залізо-мангановими новоутворен-
нями.

Глеє-підзолистий заплавний ґрунт (BL) — 
1,65—1,95 м. Диференціюється на генетичні 
горизонти HеGLi, IPGL. Виділяється як само-
стійний ґрунт лише в мікрозападинах пок-
рівлі заплавної фації алювію. HеGLi — 1,65—
1,8 м. Мозаїчно забарвлений (домінують 
сизувато-вохристо-сірі тони), піщано-легко-
суглинковий, із рясними залізо-манганови-
ми новоутвореннями, у т. ч. гніздами вівіані-
ту. Спостерігається значне зростання вмісту 
фракції піску (до 72 %) і зменшення мулу 
(11 %), що свідчить про процеси виносу тон-
кодисперсних фракцій з горизонту, ймовір-
но за рахунок глеє-підзолистого процесу. 
IPGL — 1,8—1,95 м. Мозаїчно забарвлений 
(домінують коричнево-бурі тони), піщано-
середньосуглинковий (вміст фракції мулу 
зростає до 25% як результат ілювіальних 

процесів), з рясними залізо-мангановими но-
воутворення, в т. ч. гніздами вівіаніту.

Заплавна фація алювію (DR-1 — df) — 
1,95—2,45 м (розкрито). Сизувато-сірий, інтен-
сивно оглеєний, піщано-легкосуглинковий 
із прошарками лучного мергелю та лінзами 
збагаченими органічним матеріалом.

Додатково проводилося вивчення мор-
фології кварцових зерен у трьох зразках 
відібраних із горизонтів із найбільшим вміс-
том середньозернистих пісків, генезис яких 
попередньо був встановлений як еоловий. 
результати досліджень подано у таблиці.

На основі проведених попередніх дослід-
жень можна реконструювати такий тренд 
розвитку природи в урочищі острів Дубо-
вець упродовж пізньольодовиків’я та голо-
цену.

DR-1—df (понад 13 тис. р. т.) — початок 
формування заплави, накопичення в урочи-
щі острів Дубовець заплавних відкладів.

BL (13—12 тис. р. т.) — зменшення інтен-
сивності затоплення заплави, що призвело 
до формування піонерних заплавних глеє-
підзолистих ґрунтів в урочищі острів Дубо-
вець в умовах вологого та відносно теплого 
клімату.

DR-2 (близько 12 тис. р. т.) — похолодання 
і аридизація клімату, що призвело до активі-
зації кріогенних процесів (утворення пер-
винно-ґрунтових жил).

AL (12—11 тис. р. т.) — припинення періо-
дичного затоплення заплави, утворення вох-
ристо-глейого опідзоленого ґрунту в умовах 
значного зволоження та потепління клімату. 
У цей час урочище острів Дубовець існує як 
елемент високої заплави.

DR-� (11—10,3 тис. р. т.) — рання стадія: 
значне зростання інтенсивності повеней 
призвело до частково розмиву річковими 
потоками давніших відкладів; пізня стадія: 
активізація кріогенезу (утворення інволю-

результати досліджень морфології кварцових зерен

Кліматоліт Генетичний  
горизонт 

Номер розрізу та 
глибина відбору 

зразка, м

Групи морфології кварцових 
зерен (за е. Мицельська-
Довґялло і Б. Воронко), %

реконструкція умов  
осадконакопичення

hl Pif розріз 1, 0,5 EM—RM — 44,2
RM — 33,1
EM—EL — 11,5
EL — 7,4
Інші — 3,8

Перенесення піщаних зерен як 
делювіальним, так і еоловим 
шляхом на невеликі відстані

hl Eif розріз 2, 1,0 RM — 72,7
EM—RM — 18,2
Інші — 9,1

Значна обробка піщаних зерен 
еоловим шляхом, накопичення 
дюнних пісків

pc P(gl) розріз 2, 2,2 EM—RM — 36,1
RM — 32,5
EM—EL — 15,7
EL — 15,7

Нетривала еолова обробка 
алювіальних пісків на заплаві
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ційних текстур та первинно-ґрунтових жил) 
в умовах неглибокого залягання ґрунтових 
вод, що поступово змінилася розвіюванням 
алювіальних пісків і утворення первинної 
дюни в заплаві.

Голоцен (hl) (10,3 тис. р. т. — наші дні) — 
існування урочища як елементу автоморф-
ного ландшафту, що обумовило поселення 
перших людей вже у мезоліті. Кількаразова 
активізація процесів дюноутворення і делю-
віального змиву. Дерново-сильнопідзолисті 
ґрунти раннього / середнього голоцену 

поступово змінюються дерновими опідзо-
леними ґрунтами пізнього голоцену. Інтен-
сивність процесів опідзолення зменшується, 
проте гумусонакопичення і біогенної агре-
гації зростає, що можливо обумовлено ант-
ропогенним фактором.

Геоархеологічні дослідження археологіч-
ної пам’ятки острів Дубовець продовжу-
ються. Наразі проводиться палінологічний 
аналіз зразка із гумусового горизонту похо-
ваного ґрунту AL, а також мікроморфологіч-
ний аналіз похованих ґрунтів BL—AL .

У 2018 р. на аналіз надійшли зразки різн-
манітного походження з таких пам’яток.

1. Уроч. Фіалки 3, Північна Ае ІА НАНУ під 
керівництвом І. А. Готуна. Поселення зару-
бинецької культури. На ділянці 2 у шурфі 6 
виявлено об’єкт 1, в якому виявлено завали 
каміння в основному в районі вогнища 2. 
(див. відповідну статтю у випуску).

Серед виявлених матеріалів є знахідки 
гальки кварцу, уламків гранітоїдів, піщани-
ка та метасоматитів. На камінні відсутні слі-
ди обробки й відколювання.

Більшість знахідок належить гранітам 
та гранітоїдам. Фрагменти порід суттєво 
змінені під впливом вогню та екзогенних 
процесів. На нашу думку вони зазнали льо-
довикового переносу, а потім ще й впливу 
нагрівання. На поверхні зразків є сліди впли-
ву окиснення і розкладення. Найбільшого 
впливу зазнали слюдисті компоненти і руд-
ні, найменше кварц. Слюди при окисненні 
набули кольору, подібного до золотистого з 
характерним поліхроїзмом, який часто нага-
дує золото.

Породи мають місцеве походження. Вони 
мають поширення на території Українсь-
кого щита, зокрема на території сучасної 
Київської та житомирської обл. Встановити 
точнішу прив’язку до комплексів не можли-
во через сильне пошкодження.

Піщаник із тріщинами представлений 
кількома зразками. На них виявлено сліди 
термовпливу — вогню й води.

Каміння було знайдено давнім населен-
ням у подрібненому стані десь в околицях 
поселення і використано як обкладку вог-

нища. Піщаник зі слідами дії води та вог-
ню, а можливо і кварцова галька могли бути 
використані як своєрідні кип’ятильники, 
коли розжарене каміння кидали у воду для 
її швидшого нагрівання.

2. Національний Києво-Печерський істори-
ко-культурний заповідник, начальник С. та-
раненко (див. відповідну статтю у випуску). 
Матеріал — камені — походить із фунда-
ментів оборонної стіни давньоруського часу. 
Кількість представлених на експертизу зраз-
ків — 17. Методика досліджень — візуальна, 
із використанням бінокулярного й поляри-
заційного мікроскопів. Зразки представлені 
трьома типами порід: осадовими, метамор-
фічними і магматичними.

Серед осадових порід діагностовано поль-
ово-шпат-кварцеві ті залізистий пісковики, 
вапняк брекчійований, окремнілий, квар-
цито-пісковики. З метаморфічних порід 
діагностовано гнейс, амфіболіт, кварцит. З 
магматичних порід — граніти.

Породи переважно мають гострокутну 
форму, що вказує на їхню механічну оброб-
ку перед застосуванням, два зразки грані-
тоїдів мають кулясту форму, притаманну 
водно-льодовиковим відкладам. ці зразки 
перед застосуванням не обробляли, вони ма-
ють природну форму.

На всіх зразках присутні сліди цементую-
чої маси, основу якої складає карбонатна ре-
човина (вапно) та подрібнена цегла.

Аналіз джерел цієї кам’яної сировини 
вказує на те, що її походження є місцевим із 
максимальним віддаленням точок збору до 
100 км від Києва.

В. Нестеровський 

ГЕОЛОГО-МІНЕРАЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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На аналіз передано зразок із поселення 
Гончарівка Гончарівка IV (Золочівський р-н, 
тернопільська обл.). У 2014 р. стаціонарні 
розкопки на цій пам’ятці проводила експе-
диція ДП «оАСУ Подільська археологія» ІА 
НАН України під керівництвом В. Ільчиши-
на. За комплексом матеріалів пам’ятку інтер-
претовано як поселення висоцької культури 
(хІІ—VІІІ ст. до н. е.); частина матеріалу на-
лежить культурі шнурової кераміки.

Зразок, переданий для аналізу, містить 
рештки дрібних черевоногих молюсків, або, 
можливо, спіральних черепашок Spirorbis sp., 
брахіоподи родини Rhynchonellidae, тощо. 
Виходи вапняків цього вікового інтервалу 
зазначають у відслоненнях верхньої частини 
середнього Дністра та його приток. Дослід-
жені о. Анікеєвою та Н. жабіною та іншими 
дослідниками. Були досліджені розрізи, в ба-
сейні середньої течії р. Дністер — в околицях 
сс. Незвисько, Підвербці, Будзин, Горигляди, 

Буківна, Кутище, Новосілка, Коржова, та бе-
регами приток Дністра — рр. Золота липа і 
тлумач.

На берегах р. Дністер від с. Устя Зеленого 
до с. Незвиська розріз представлений вапня-
ками та доломітами. Вапняки і доломіти пе-
реважно світло-сірі. У нижній частині вапня-
ків авторами визначені рештки макрофауни 
кімеріджського віку.

У зразку особливо інформативним є 
поліпняк Stylina sp., що належить до мадре-
порових коралів. рід Stylina sp. мав досить 
широке геологічне розповсюдження — від 
середнього тріасу до ранньої крейди.

таким чином, наявність знахідки мадрепо-
рових коралів Stylina sp. не суперечить кимме-
риджському віку, визначеному о. Анікеєвою та 
Н. жабиною для юрських рифових вапняків, 
що виходять берегами Дністра. За Міжнарод-
ною геохронологічною шкалою киммериджсь-
кий вік тривав від 150 до 155,7 ± 4 млн. років.

В. Гриценко 

АНАЛІЗ ЗРАЗКА ВАПНЯКУ  
З АРХЕОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ГОНЧАРІВКА 

У 2018 р. були розпочаті петрографічні 
дослідження кераміки з археологічних па-
м’яток різних культур і періодів з території 
України.

Методи. Автор застосовувала класич-
ну для петрографії техніку спостереження 
кристалооптичних властивостей кераміки у 
прозорих шліфах 0,03 мм завтовшки у поля-
ризованому світлі. Проведено якісний пет-
рографічний аналіз за методикою P. S. Quinn 
та кількісний (текстурний) аналіз неплас-
тичних включень за цифровими фотогра-
фіями. Визначення здійснено за допомогою 
поляризаційного мікроскопу МІН-8. Мікро-
фотографії зроблені камерою DLT-Cam 
Basic 2 MP. обробка зображень для текс-
турного аналізу виконана у програмі Smart- 

Grain 1. опис петрографічних груп здійсне-
но згідно зразка, рекомендованого обраною 
методикою (нижче наведено спрощений 
опис).

При описі застосовані відповідні озна-
чення абсолютних значень концентрації 
непластичних включень: абсолютно пере-
важає ≥70 %; переважає =50—70 %; частий 
=30—50 %; типовий =15—30 %; нечисленний 
=5—15 %; дуже нечисленний =2—5 %; рідкіс-
ний =0,5—2 %; дуже рідкісний ≤0,5 %.

Петрографічний аналіз супроводжувався: 
1) візуальною характеризацією зразків, що 
включала: визначення кольору за системою 

1. h t t p : / / w w w . k a z u s a . o r . j p / p h e n o t y p i n g /
smartgrain/index.html

А. Корохіна 

ПЕТРОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
АРХЕОЛОГІЧНОЇ КЕРАМІКИ У 2018 р. 
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Мансела 1, твердості за шкалою Мооса, ко-
льорової палітри зламу, відчуття поверхонь 
на дотик, текстури та структури свіжого зла-
му; 2) спостереження свіжих зламів та зрізів 
кераміки під стереомікроскопом МБС-9 
(мікрофотографії зроблені камерою Canon 
EOS 1100); 3) спостереження за шліфами ек-
спериментальних зразків кераміки (для виз-
начення концентрації домішки піску). Для 
вибірки з поселення Бондариха проведено 
повторний випал проб кераміки в лабора-
торних контрольованих умовах за темпера-
тур вище 1000 °С 2 .

1. Колір встановлено шляхом порівняння цифрових 
фотографій, до яких застосовувалася кольорова 
корекція, зі згенерованими таблицями Мансела 
(http://www.andrewwerth.com/color/).

2. Дослід провів к. ф.-м. н. о. Бугай, відділ ядерно-
фізичних досліджень Інституту прикладної фізи-
ки НАНУ.

Результати дослідження 
представлено за хронологією 
матеріалів.

бондариха (поселення за-
ключного періоду доби брон-
зи, XI—X ст. до н. е., середня 
течія Сіверського Дінця).

Досліджено шліфи 10 зраз-
ків з матеріалів розкопок Д. те-
легіна (1951 р.) та В. Іллінської 
(1953 р.). Дев’ять із них пред-
ставляють посуд різних типів 
з різних стратиграфічних кон-
текстів, один — деталь вогни-
ща з житла 1 з розкопу 1.

Виділено чотири петрогра-
фічні групи, наразі умовні че-
рез малу вибірку.

Група 1, помірно запіскова-
на, з домішкою шамоту (рисунок: 1—2). Сім 
зразків, що представляють місцевий кухон-
ний посуд, фрагмент столової посудини (?) 
невизначеного типу та деталь вогнища з  
житла 1.

Співвідношення непластичних включень, 
матриці та пор 3: 15—30 / 50—60 / 15—20 %. 
Представлені дві фракції кластичних вклю-
чень. У тонкій фракції (0,01—0,5 мм) абсолют-
но переважає кварц; акцесорні включення — 
польові шпати, мусковіт, полікристалічний 
кварц; небагато рудних непрозорих оолітів; 
дуже рідкісний або відсутній глауконіт. У 
масі фрагменту вогнища зафіксована більша 

3. оскільки перед приготуванням шліфів зразки не 
обробляли епоксидною смолою, площа пор може 
бути завищена. Утім, майже усі зразки досить ком-
пактні. Для зразку 002 площа пор реконструйова-
на шляхом порівняння площі шліфу з оригіналь-
ним фрагментом.

Мікрофотографії петрографічних 
шліфів археологічної кераміки: 1, 
2 — поселення Бондариха (1 — серед-
ньозапіскована глиниста сировина 
алювіального походження (група 1); 
2 — шамот у групі 1); 3—6 — посе-
лення ходосівка-Фіалки (домішки 
шамоту та піску в середньозапіско-
ваній сировині алювіального поход-
ження (група 1); 2 — нерозчинені 
грудки глини — свідчення почат-
кового стану висхідної пластичної 
сировини (група 2); 3 — фрагмент 
жорстви (група 2); 4 — суміш двох 
глин (група 3); 7—8 — городище 
Водяне (1 — середньозапіскована 
глиниста сировина алювіального 
походження з домішкою піску (гру-
па 1); 2 — глина з природною до-
мішкою кварцитового піску та кре-
меневими стяжками (група 3). 1—4, 
6—7 — в одному поляризаторі; 5, 
8 — у схрещених поляризаторах
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кількість реліктового мусковіту, ніж у посуді. 
Грубу фракцію (<1 мм) складають шамот та 
глинисті пелети чорного кольору.

Група 2, запіскована. один зразок, місцевий 
кухонний горщик.

Співвідношення непластичних включень, 
матриці та пор: 30—35 / 55—60 / 5 %. За слаб-
ко вираженим бімодальним розподілом роз-
мірів мінеральних включень припускається 
наявність у їхньому складі двох фракцій. У 
тонкій фракції (0,01—0,1 мм) абсолютно пе-
реважає кварц; акцесорні — польовий шпат, 
мусковіт, полікристалічний кварц; нечис-
ленні — рудні ооліти (до 0,4 мм). У грубій 
фракції абсолютно переважає кварц до 
0,6 мм. Припускаємо штучну домішку піску 
до помірно запіскованої глини.

Група 3, алевритиста, з домішкою шамоту. 
один зразок, кубкоподібна лискована посу-
дина з «умбоном» на дні.

Співвідношення непластичних включень, 
матриці та пор: 40 / 55 / 5 %. Дві фракції 
включень. У тонкій фракції (0,01—0,04 мм) 
абсолютно переважає кварц. У середньому 
він значно дрібніший за той, що зустрічаєть-
ся в матриці інших груп: мода припадає на 
алевритову розмірність, <0,01—0,02 мм. Ак-
цесорні — польові шпати, мусковіт, карбо-
натні частинки; нечисленні — рудні ооліти 
до 0,3 мм. Груба фракція представлена ша-
мотом розмірами до 1 мм, та глинистими пе-
летами.

Група 4, помірно запіскована, з вапняком та 
алевролітом. один зразок, місцевий кухон-
ний горщик.

Співвідношення непластичних включень, 
матриці та пор: 40 / 55 / 5 %. Дві фракції 
включень. У тонкій фракції (0,01—0,2 мм) 
абсолютно переважає кварц; акцесорні — 
польовий шпат, мусковіт, полікристалічний 
кварц. Груба фракція: вапняк (до 1,8 мм) та 
алевроліт (до 1,5 мм).

Матриця в усіх зразках безкарбонатна, 
помірно гомогенна (гетерогенна — в деталі 
вогнища); оптично неактивна чи майже оп-
тично неактивна. Пори — переважно мікро- 
та мезо-видовжені. Зафіксовано вторинний 
кальцит в порах зразку 006. Більша за посуд 
доля пор в деталі вогнища за рахунок вигорі-
лих органічних решток.

Усі охарактеризовані групи близькі за пет-
рографічними характеристиками. Кераміка 
виготовлена з глинистої сировини алювіаль-
ного походження. типову для пам’ятки гон-
чарну традицію можна пов’язати з уведенням 
дрібного шамоту у невеликій концентрації 
(1 : 5—1 : 6) до середньозапіскованої пластич-
ної сировини (група 1). Для виготовлення 
деталі вогнища застосовувалася гірше про-
мішана, насиченіша органічними рештками 
формувальна маса. Петрографічна група 3, 

представлена кубкоподібною посудиною 
«західного» стилю, демонструє особливості 
характеристик пластичної сировини, при-
пустимо пов’язані з походженням та наслід-
ком відмулювання, концентрація шамоту 
в ній — 1 : 6. Групи 1 і 4 найбільш схожі за 
характеристиками природного кластичного 
матеріалу.

Діапазон температур випалу петрогра-
фічними методами можна визначити в ме-
жах (500—700 °C), виходячи зі стану матриці 
та збереженості вапняку. оптична неактив-
ність матриці пов’язана з неповним виго-
ранням органічної складової в темному ядрі 
черепку.

Ходосівка-Фіалки (поселення заруби-
нецької та постзарубинецької-ранньокиївсь-
кої культур, Середнє Подніпров’я).

Досліджено шліфи 6 зразків з матеріалів 
розкопок 2018 р. Північної постійнодіючої 
експедиції ІА НАНУ (керівник — І. Готун). 
Усі зразки представляють посуд різних ти-
пів, що походять з заповнення об’єкту 1 та 
шурфа 4).

Виділено три петрографічні групи, наразі 
умовні через малу вибірку.

Група 1, з домішкою шамоту, піску та органі-
ки (рисунок: 3). Два зразки, кухонні горщи-
ки.

Співвідношення непластичних включень, 
матриці та пор: 15 / 80 / 5 %. три фракції 
включень. тонка фракція, 0,01—0,7 мм: абсо-
лютно переважає кварц; типові рудні часто-
чки; нечисленні насичені залізом пелети; ак-
цесорні — польові шпати, мусковіт. Середня 
фракція: кварц, до 1 мм (вірогідно, штучна 
домішка у невеликій концентрації). Груба 
фракція: шамот, до 10 мм.

Група 2, з домішкою шамота, жорстви, піску 
та органіки (рисунок: 4—5). три зразки, ку-
хонні горщики.

Співвідношення непластичних включень, 
матриці та пор: 25 / 70 / 5 %. три фракції 
включень. тонка фракція (0,01—0,5 мм): 
абсолютно переважає кварц; типові рудні 
включення; дуже нечисленні насичені за-
лізом пелети; акцесорні — польові шпати, 
мусковіт, полікристалічний кварц. Серед-
ня фракція: кварц, до 0,85 мм (припустимо, 
штучна домішка у невеликій концентрації). 
Груба фракція: типовий шамот, до 6 мм; 
типова жорства, до 6 мм (магматична дріб-
нокристалічна порода кислого складу —  
грантіоїд).

Матриця в обох групах безкарбонатна, по-
мірно гомогенна, оптично активна у зразках, 
випалених в окислювальній атмофіері. Пори: 
1) мікро-пласкі, мікро-бульбашки та мезо-ка-
верни; 2) мега-пласкі чи канали, спричинені 
присутністю в формувальній масі до випалу 
рідкої субстанції.
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Група 3, з суміші глин (рисунок: 6). один 
зразок, чорнолискована миска.

Співвідношення непластичних включень, 
матриці та пор: 25 / 65 / 10 %. Унімодаль-
ний розподіл розмірів помірно сортованих 
включень. Абсолютно переважає: кварц, 
до 0,5 мм. Дуже рідкісні: полікристалічний 
кварц, рудні частинки, частинка породи (аг-
регат із кварцу та біотиту), усі — до 0,5 мм. 
Акцесорні — польові шпати. Матриця без-
карбонатна, гетерогенна (внаслідок змі-
шання не менше двох сортів глин). Домени 
світлішої глини оптично активні, темні — 
неактивні. Пори: 1) мікро-пласкі, мікро-буль-
башки та мезо-каверни; 2) мега-пласкі чи  
канали.

Петрографічні групи 1 і 2 з поселення хо-
досівка-Фіалки виявляють значну подібність 
за характеристиками висхідної пластичної 
сировини та рецептом формувальних мас. 
Застосовувалась озалізнена, безкарбонатна, 
середньо запіскована глина. До групи 1 вво-
дили шамот і, можливо, пісок, до групи 2 — 
ще й жорству, в обох групах зафіксовані пори 
від органіки (ймовірно, посліду). Загальна 
концентрація опіснювачу в групі 1 — 1 : 5—
1 : 6, у групі 2 — 1 : 4. особливістю групи 3 є 
склад формувальної маси на основі суміші 
глин: припустимо сухої подрібненої та воло-
гої у концентрації біля 1 : 2. Матриця більш 
запіскована за перші дві групи. Зв’язок гру-
пи 3 з іншими зразками незрозумілий.

температура випалу реконструюється за 
зразками, випаленими в окислювальній ат-
мосфері. Засвідчено температуру 600—800 °С 
(оптично активна матриця), довгу витримку 
кераміки за кінцевої температури, можливо, 
в результаті використання начиння в про-
цесі термічної обробки їжі.

Водяне (городище, роменська культура, 
х — початок хІ ст., середня течія Сіверсько-
го Дінця).

Досліджено шліфи 30 зразків з матеріалів 
розкопок В. Колоди (2002, 2003, 2012 р.). 
Двадцять вісім зразків представляють посуд 
різних типів з різних стратиграфічних кон-
текстів, по одному — фрагмент пічного ко-
нусу та обпалену обмазку.

Виділено три петрографічні групи.
Група 1, з домішкою шамоту та органіки. 

Двадцять вісім зразків, що включають посуд 
(ліпні горщики, миски, сковорідки, гончарні 
горщики) та фрагмент обмазки.

У межах групи виділені дві підгрупи, що 
різняться за гранулометричними показни-
ками природних кластичних включень. Під-
група 1а, з грубішим кластичним матеріалом, 
включає шість зразків (посуд та обмазка), 
підгрупа 1b, із тоншим кластичним матеріа-
лом, — одинадцять зразків посуду. Можна 
припустити наявність штучної домішки піс-

ку в невеликій концентрації (<1 : 6) у масі 
зразків підгрупи 1а, проте наразі довести це 
неможливо. Петрографічні характеристики 
підгруп схожі, за виключенням грануломет-
рії кластичних включень.

Співвідношення непластичних включень, 
матриці та пор в зразках групи 1: 25—40 / 
50—60 / 10—15 %. Дві фракції включень. У 
тонкій фракції абсолютно переважає кварц. 
У підгрупі 1а його розміри — 0,01—1 мм, се-
редні — 0,06 мм; в підгрупі 1b — 0,01—0,3 мм, 
середні — 0,04 мм. Акцесорні включення — 
польові шпати, мусковіт, полікристалічний 
кварц; дуже нечисленні — глинисті пелети; 
дуже нечисленні — рудні ооліти; дуже не-
численні чи дуже рідкісні — просякнуті ге-
матитом глинисті згустки, найвища концен-
трація яких спостережена в обмазці; дуже 
рідкісні — згустки мікритового вапняку, 
вірогідно, рекристалізованого. Груба фрак-
ція представлена шамотом (0,1—43 мм).

Матриця безкарбонатна, відносно гомо-
генна, оптично помірно активна на окис-
нених ділянках. Пори: мікро- та мезо- (ос-
танні — переважно від залишків вигорілої 
органіки).

Група 2, з необкоченим піском та кременеви-
ми стяжками. один зразок, гончарний (?) 
глечик.

Співвідношення непластичних включень, 
матриці та пор: 40 / 55 / 5 %. Дві фракції 
включень. тонка фракція (0,01—1,5 мм): абсо-
лютно переважає слабко обкочений кварц та 
кварцеві агломерати; акцесорні — полікрис-
талічний кварц, пісковик, польові шпати, 
епідот; нечисленні — рудні часточки, дуже 
нечисленні — просякнуті гематитом згустки. 
Груба фракція (<6 мм) представлена стяжка-
ми кременю халцедоно-кварцевого складу у 
розмірності гравію у незначній кількості (ок-
ремі включення у фрагменті).

Матриця безкарбонатна, помірно гомо-
генна, оптично активна, вирізняється волок-
нистими доменами. Нечисленні пори пред-
ставлені мікро-тріщинами.

Група 3, без домішок. один зразок, пічний 
конус.

Співвідношення непластичних включень, 
матриці та пор: 45 / 55 / <5 %. Унімодальний 
розподіл помірно сортованих включень. Аб-
солютно переважає кварц, 0,01—0,45 мм; ак-
цесорні — полікристалічний кварц, польові 
шпати, мусковіт; рідкісні — глинисті пелети. 
Матриця безкарбонатна, гомогенна, оптич-
но активна. Пори: мікро- та мезо-видовжені 
(пласкі?); мезо-каверни. Помітно, що зразок 
споріднює з обмазкою висока концентрація 
природних кластичних включень, що свід-
чить про особливий відбір сировини для по-
суду у порівнянні з технічною та архітектур-
ною керамікою.
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Місцеву технологію виробництва кера-
міки на пам’ятці представляють петрогра-
фічні групи 1 та 4. Для посуду відбиралася 
середньозапіскована озалізнена пластична 
сировина алювіального походження, у яку 
вводився  шамот у концентрації близько 
1 : 4—1 : 5 та органіка (послід?). цікаво, що 
розподіл групи 1 на підгрупи корелює з ко-
льоровою палітрою зламу: група 1а представ-
лена майже виключно повністю окисненими 
фрагментами, що припустимо підпадали 
довгій дії вогню в ході експлуатації. обмаз-
ка та пічний конус виготовлялася з сильніше 
запіскованих, аніж посуд, суглинків.

Група 2 суттєво відрізняється від інших 
за параметрами висхідної сировини та рис 
технології виробництва. Включення виріз-
няються за якісним складом, концентрацією 
та гранулометрією, матриця — оптичною 
активніша за інші зразки, з вираженими до-
менами з волокнистою структурою.

температура випалу реконструюється за 
зразками, випаленими в окислювальній ат-
мосфері та повністю окисненими. Засвідче-
но оригінальну температуру випалу в межах 
600—800 °С (оптично активна матриця, озна-
ки рекарбонізації), довгу витримку частини 
зразків за кінцевої температури (можливо, в 

результаті використання начиння в процесі 
термічної обробки їжі).

Висновки. У звітному році були розпочаті 
петрографічні дослідження археологічної 
кераміки з пам’яток доби бронзи та серед-
ньовіччя з Дніпро-Донецького міжріччя. 
Для двох пам’яток (Бондариха, ходосівка-
Фіалки)  отримано попередні («розвідкові») 
дані за невеликими вибірками. Для горо-
дища Водяне опрацьовано вибірку, міні-
мально достатню для узагальнень та порів- 
нянь.

отримані результати дозволяють скласти 
уяву щодо місцевих керамічних традицій, 
в деяких випадках — виділити немісцеву 
кераміку. Дослідження супроводжуються 
складанням петрографічних описів за уніфі-
кованою формою. Покладено початок фор-
муванню колекції петрографічних шліфів 
археологічної кераміки.

Подяки. Автор висловлює подяку авторам 
розкопок оброблених пам’яток — В. Колоді, 
І. Готуну та я. Володарцю-Урбановичу за 
можливість обробити зразки, їхню підготов-
ку та всебічну допомогу в проведенні до-
слідження; о. Павловій та Г. Павлову — за 
консультації з питань методики петрогра-
фічного аналізу.

Упродовж 2018 р. вивчалися пігменти роз-
писів на кераміці, здобутій під час археоло-
гічної практики студентів Київського уні-
верситету ім. Бориса Грінченка на поселенні 
трипілля.

Для дослідження відібрані два фрагменти 
від посудин, виготовлених із світлої глини та 
з суміші світлої глини з озалізненою. рентге-
нофлуоресцентним аналізом установлено, 
що світла глина — це мергелиста глина. ЇЇ 
виходи на сьогодні знайдені на важкодоступ-
них Дніпровських схилах. При випалюванні 
вона набуває світлорожевого кольору.

орнамент на посудині з мергелистої гли-
ни нанесений двома пігментами — темно-
червоним та брунатно-чорним. Перший із 
них виготовлений із жовтих залізистих кон-
крецій, котрі зустрічаються у цій глині й 
при випалюванні набуває темночервоного 

кольору. експериментально доведено, що 
цей пігмент наносився на сиру поверхню 
посудини й при випалюванні спікався із по- 
верхнею.

Стосовно брунатно-чорного пігменту, то 
деякий час не вдавалося зрозуміти з якого 
матеріалу він приготований та яким чином 
закріплений на поверхні посудини.

Ситуація прояснилася після аналізу цих 
пігментів на іншому, багато розписаному 
горщику. Глина для нього використана теж 
Дніпровська, але сіра, із додаванням мерге-
листої. Її виходи також знайдені на схилах 
Дніпра, проте набагато нижче, майже над 
водою. Порівняльний аналіз складу кераміч-
ного тіста посудини й сірої глини дає мож-
ливість припускати її використання. Через 
вищий вміст заліза, після випалювання вона 
має більш насичений колір.

Т. Гошко 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПИСУ НА КЕРАМІЦІ  
З ПОСЕЛЕННЯ ТРИПІЛЛЯ 



Методи природничих наук в  археологі ї

284

експериментальними роботами з’ясовано, 
що червоний пігмент не спікається із повер-
хнею посудини, котра виготовлена зі зміша-
ної глини.

Із літератури відомо, що розписи наноси-
лися із допомогою білкових чи вуглеводних 
сполучних матеріалів. тому, з метою визна-
чення молекулярного складу обох пігмен-

тів було проведене дослідження методом 
молекулярного спектрального аналізу в 
інфрачервоній (ІЧ) області спектра елект-
ромагнітного випромінювання на ІЧ-Фур’є 
мікроскопі-спектрометрі Nсicolet iN10.

Встановлено, що обидва пігменти наноси-
ли на випалену поверхню з використанням 
виключно рослинних сполучних матеріалів.

На аналіз надано фрагмент денця глиняного 
горщика із поселення Гончарівка (Золочівсь-
кий р-н, тернопільська обл.), з досліджень 
2014 р. археологічної експедиції під керівниц-

твом В. Ільчишина. За комплексом матеріалів 
пам’ятку інтерпретовано як поселення висоць-
кої культури (хІІ—VІІІ ст. до н. е.); частина ма-
теріалу належить культурі шнурової кераміки.

Фрагмент кераміки розміром 38 × 28 мм.
На фрагменті кераміки вирізняється від-

биток текстилю полотняного переплетення. 
Розмір відбитку тканини, який чітко чи-
тається — 20 × 15 мм.

Щільність переплетення 10 ниток на 1 см 
та 5 ниток на см. Тонина ниток 0,7—1,0 мм.

Визначити напрямок ниток основи та 
піткання, за відбитком, не представляється 
можливим.

Технологія виробництва: припущення 
щодо технології ткацтва (на вертикальному 
ткацькому стані) можна зробити лише за на-
явності знахідок грузиків для вертикального 
ткацького верстату.

розмір, щільність  та тонина ниток безпо-
середньо тканини, від якої залишився від-
биток, були дещо інші, враховуючи усадку 
кераміки.

Л. Ткачук 

ВІДБИТОК ТКАНИНИ НА ГОРЩИКУ З ГОНЧАРІВКИ 

Денце з відбитком тканини (кв. А—Б/1, гл. 0,2—0,4)

У 2016—2018 рр. тривали роботи з визна-
чення археологічної деревини. Дослідження 
велися за усталеною методикою: породи де-
рева визначалися за характерними особли-
востями мікроструктури по трьох розрізах. 

отримані результати порівнювалися з дани-
ми визначників деревини. При задовільній 
збереженості вугілля порода дерева визна-
чається до роду або, в деяких випадках (на-
приклад, розові), до родини.

М. Сергєєва 

ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ДЕРЕВИНИ У 2016—2018 рр. 
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Наводимо результати досліджень прове-
дених протягом звітного періоду.

Київ, вул. Кирилівська, 37. Дослідження 
Архітектурно-археологічної експедиції ІА 
НАН України, керівник Г. Івакін, 2016 р.

Вивчене дерево можна розділити на гру-
пи, з датами XVIII — перша половина хІх ст., 
хІ—хІІ ст. і ранньослов’янський період (ком-
плекс VII ст.). В археологічних комплексах 
XVIII — першої половини хІх ст. і хІ—хІІ ст. 
репрезентовані залишки конструкцій, ок-
ремі вироби і деревне вугілля. об’єкти VII ст. 
дали тільки деревне вугілля. Матеріал отри-
маний шляхом ручного відбору з ґрунту або 
заповнення об’єктів, а також методом флота-
ції і промивки ґрунту.

Деревина, виявлена на ділянці, репре-
зентована переважно такими породами, 
як сосна, ймовірно, сосна звичайна (Pinus 
sylvestris), дуб (Quercus sp.) і береза (Betula 
sp.). Водночас, розподіл цих видів дерев не-
однаковий для різних періодів.

Для всіх хронологічних зрізів характерним 
є перевага сосни. Соснове вугілля репрезен-
товане як рештки і ділової деревини, і пали-
ва. Попередньо можна вказати на рештки 
негорілого дерева з вивченої ділянки — вони 
також репрезентовані сосновою деревиною. 
На другому місці дуб, який також виявлено 
у комплексах всіх періодів. Береза виявлена 
тільки у комплексах XVII—XVIII ст., де вона 
мала специфічне призначення: використо-
вувалася як паливо. У культурних нашару-
ваннях VII ст. і хІ—хІІ ст. береза відсутня.

решта деревних порід виявлена у пооди-
ноких екземплярах.

За розподілом деревини, спостерігається 
така ситуація. 

XVII—XVIII ст. Сосна є основним будівель-
ним матеріалом. Залишки конструкцій (стов-
пи, рештки стін будівель, підлоги) переважно 
соснові. Винятком є нижні вінця заглибленої 
частини зрубної будівлі XVIII ст., одна з до-
щок паркану, деревина з однієї з стовпових 
ямок (залишки стовпчика), деревина ниж-
нього вінця колодязя, ймовірно, хІх ст. (усі — 
дуб). Серед трісок зустрічаються і сосна, і дуб, 
проте сосна переважає. З сосни виготовлено 
дно діжки і ткацьке знаряддя.

тріски проаналізовані у невеликій кіль-
кості, результати такі: сосна — 34 екземпля-
ри, дуб — 1, береза — 1.

Вугілля з печі будівлі кінця XVIII ст. 
(об’єкт 3) репрезентоване такою деревиною: 
сосна — 133 екземпляри, дуб — 60, береза — 
37. З заповнення того самого об’єкту похо-
дить соснове вугілля у невеликій кількості. 
З іншого об’єкту (об’єкт 8) походить вугілля: 
сосна — 420 екземплярів, береза — 12, топо-
ля / осика — 2, дуб — 2, верба (?) — 1, ро-
зові — 1.

хІ—хІІ ст. Для цього періоду визначено 
дерево колод від паркану — сосна. Визначе-
но також деревину трісок зі скупчення дере-
вини у шарі хІ ст. З них 138 складає сосна, 
1 — дуб і 2 — тополя / осика. З цього шару 
походять також 2 кілки —дуб і сосна, фраг-
мент виробу (рештки клепки бондарного 
виробу?) 1 см завтовшки — сосна, прямокут-
ний брусок зі зрізаним навскіс краєм — со-
сна. З культурного шару поза комплексом 
походять дубові тріски.

З давньоруських об’єктів походить вугіл-
ля:

• сосна — 231 екземпляр, виявлена в 
об’єктах (в одному випадку як будівельний 
матеріал) і культурному шарі.

• дуб — 167 екземплярів, виявлений у двох 
печах (в обох випадках єдина порода дерева), 
вогнищі (разом з сосною), одному з рівчаків і 
культурному шарі;

• ясен — 11 екземплярів, в одному з 
об’єктів;

• липа — 1 екземпляр у культурному 
шарі;

• розові — 1 екземпляр у культурному 
шарі.

VII ст. Досліджено вугілля з заповнення 
житла і з печі. результати такі: заповнення 
житла: дуб — 21 екземпляр, піч: дуб — 74, со-
сна — 15.

Київ, вул. Цитадельна, 3. Дослідження 
Архітектурно-археологічної експедиції ІА 
НАН України, керівник експедиції В. Івакін, 
нач. розкопу А. оленич, 2018 р.

Досліджене вугілля з 6 об’єктів пізньосе-
редньовічного часу.

Виявлені породи:
• сосна (Pinus sp.), ймовірно, сосна звичай-

на (Pinus sylvestris) — у 5 об’єктах;
• дуб (Quercus sp.) — в одному об’єкті;
• клен (Acer sp.) — в одному об’єкті;
• береза (Betula sp.) — в одному об’єкті.
Виявлені також гілки широколистяного 

дерева, порода не визначена.
Переважає сосна, яка виявлена у 5 об’єктах. 

У пізньосередньовічному об’єкті 3 вона реп-
резентована великими фрагментами, серед 
яких стигла деревина, гілки, а також 7 фраг-
ментів стовбура молодого дерева і дерево 
від сваї. різнорідність вугілля дозволяє вико-
ристання сосни з різною метою — від буді-
вельного матеріалу конструкцій до палива. 
Дуб разом з сосною виявлений у одному 
об’єкті (об’єкт 3). Дубове вугілля тут репре-
зентоване великими шматками, що дозволяє 
попередньо інтерпретувати їх як залишки 
конструкції або виробу великих розмірів. 
Інша деревина виявлена у поодиноких ек-
земплярах, їх інтерпретація неможлива.

Вся деревина належить породам, харак-
терним для місцевої рослинності, яка й слу-
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гувала основною сировинною базою для гос-
подарчих потреб місцевого населення.

Київ, Національний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник. Дослід-
ження експедиції сектору археології Націо-
нального Києво-Печерського історико-куль-
турного заповідника, керівник С. тараненко, 
2017 р.

На аналіз передано 4 зразки обвугленого 
дерева з двох об’єктів. Всі репрезентовані 
дрібним вугіллям. Матеріал отриманий за 
результатами флотації.

отримані такі результати.
яма 1: тополя / осика (Populus sp.) — 2.
яма 2Б: дуб (Quercus sp.) — 2.
Сосна (Pinus sp.) — 1.
Через дрібні розміри зразків вугілля і їх 

виявлення поза контекстом використання ін-
терпретація зазначених зразків неможлива.

Київ, Національний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник (Мит-
рополичий сад). Дослідження експедиції 
сектору археології Національного Києво-Пе-
черського історико-культурного заповідни-
ка, керівник С. тараненко, 2018 р.

На аналіз на предмет визначення дерев-
них порід поступило 4 екземпляри дрібно-
го деревного вугілля, отриманого з одного 
об’єкта (траншея 3). Стан збереження вугіл-
ля дозволив визначити породи до роду. Ви-
явлені породи:

• сосна (Pinus sp.), ймовірно, сосна звичай-
на (Pinus sylvestris) — 1;

• дуб (Quercus sp.) — 3.
Всі визначені породи характерні для міс-

цевої рослинності.
Дрібні розміри зразків вугілля і їх вияв-

лення поза контекстом використання уне-
можливлюють інтерпретацію зазначеного 
матеріалу.

Київ, Національний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник (дослід-
ження церкви Спаса на Берестові). До-
слідження експедиції сектору археології 
Національного Києво-Печерського істори-
ко-культурного заповідника разом з Архі-
тектурно-археологічною експедицією НАН 
України, керівник С. тараненко, 2018 р.

На аналіз на предмет визначення дерев-
них порід поступили фрагменти деревини 
від 7 поховальних споруд. Стан збереження 
деревини дозволив визначити породи до 
роду.

Усі досліджені зразки дерева належали 
сосні (Pinus sp.), ймовірно, сосні звичайній 
(Pinus sylvestris).

результат є очікуваним, оскільки на тери-
торії Києва і околиць, за попередніми дослід-
женнями, сосна була протягом тривалого 
часу (від русі до новітнього часу) основним 
видом сировини для багатьох видів буді-

вельних конструкцій і габаритних виробів, 
включаючи поховальні конструкції.

Київ, вул. Метрологічна (Феофанія). До-
слідження Архітектурно-археологічної екс-
педиції ІА НАН України, керівник Г. Івакін, 
2016—2017 рр.

На предмет визначення деревних порід 
проаналізовано понад 500 екземплярів де-
ревного вугілля з 56 об’єктів і культурного 
шару. Матеріал для аналізу отриманий шля-
хом ручного відбору і флотації.

Більшість вугілля визначено до роду. 
32 екземпляри через поганий стан збережен-
ня визначені як широколистяні або широко-
листяні розсіяносудинні.

Серед визначених порід чільне місце посі-
дає сосна (Pinus sylvestris), ймовірно, сосна 
звичайна (Pinus silvestris). Вона виявлена у 
39 об’єктах з 56. Дуб (Quercus sp.) виявлений у 
11 об’єктах. Крім того, дубове і соснове вугіл-
ля виявлене у культурному шарі. тополя / 
осика (рід тополя — Populus sp.) походить з 
12 об’єктів. решта дерев розподілена так:

• липа (Tilia sp.) — в 7 об’єктах;
• клен (Acer sp.) — в 5 об’єктах;
• горобина (Sorbus sp.) — в 3 об’єктах;
• ясен (Fraxinus Sp.), ймовірно, ясен зви-

чайний (Fraxinus excelsior) — в 2 об’єктах;
• береза (Betula sp.) — в 1 об’єкті і в куль-

турному шарі;
• вільха (Alnus Mill.) — в 1 об’єкті.
Більшість вугілля виявлене у заповненні 

об’єктів не in situ, що унеможливлює його 
точну інтерпретацію. Проте у деяких випад-
ках рештки дерева можна пов’язати з конс-
трукціями споруд.

рештки конструкцій репрезентовані пе-
реважно сосновою деревиною: вугілля ве-
ликих розмірів від конструкцій і соснові 
дошки. Сосновим також є більшість вугілля 
великих розмірів, яке, найімовірніше, також 
пов’язане з залишками конструкцій. В одно-
му випадку засвідчена дубова деревина від 
конструкції (плаха). решта дубового вугілля 
репрезентована дрібними екземплярами, які 
неможливо інтерпретувати.

В одному випадку в стовповій ямці вияв-
лене липове вугілля, проте через дрібні роз-
міри матеріалу неможливо сказати, чи були 
це залишки конструкції, чи воно потрапило 
до заповнення ямки пізніше. липове вугілля 
засвідчене також біля стіни одного з об’єктів 
(№ 66, 2017, розкоп 11). Загалом властиво-
сті зазначеного дерева не сприяли його ви-
користанню у будівництві (м’яка порода 
з нестійкою деревиною). Проте вона при-
датна для виготовлення деталей інтер’єру і 
внутрішнього обладнання.

ще в одному випадку зі стовповою ямою 
пов’язане вугілля дерева розсіяносудинної 
породи, яка не визначена.
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З печами пов’язане вугілля: липа, тополя / 
осика, сосна. цю деревину могли використо-
вувати як паливо.

Всі зразки вугілля, які піддавалися визна-
ченню, представляють місцеві породи дере-
ва, характерні для широколистяних лісів.

Острів ((Київська обл., Рокитнянський 
р-н). Балтський могильник давньоруського 
часу, черняхівське поселення. Дослідження 
острівного загону Архітектурно-археоло-
гічної експедиції ІА НАН України, керівник 
В. Івакін, 2017 р.

Досліджувалося дерево від гробовищ 6 бал-
тських поховань і держака сокири, а також 
фрагменти дерева з заповнення об’єкту 1 і 
вугілля з культурного шару розкопу 3.

отримані такі результати:
• держак — широколистяне дерево, поро-

ду не визначено;
• гробовища — всі сосна (Pinus sp.);
• розкоп 3, об. 1 — дуб (Quercus sp.);
• розкоп 33, гл. 0,55—0,7 м — сосна (вугілля).
отже стан збереження дерева дозволив 

визначити породи до роду для всіх екземп-
лярів, крім держака сокири. Вся деревина 
належить широколистяним і хвойним поро-
дам, характерним для місцевої рослинності. 
Використання сосни для виготовлення гро-
бовищ є очікуваним результатом, врахову-
ючи роль сосни як будівельного матеріалу 
і матеріалу для виготовлення габаритних 
конструкцій, включаючи поховальні.

Городище Лисуха (Черкаська обл., 
Канівський район). Дослідження Канівсь-
кої експедиції ДП оАСУ ІА НАН України, 
керівник Ю. Болтрик, 2017 р.

Проаналізовано обвуглену деревину від 
конструкцій валу городища. Матеріал от-
риманий за результатами ручного відбору 
проб від колод дерев’яних конструкцій: час-
токолу і горизонтальних колод.

Проаналізована деревина, всього 93 зраз-
ки, репрезентована деревом двох місцевих 
широколистяних порід: дубу (Quercus sp.) 
і дерева роду тополя (Populus sp.): тополя / 
осика. Вона розподілялася так:

• частокіл: всі зразки (10) — дуб;
• горизонтальні колоди: дуб — 78; топо-

ля / осика — 5.
Перевага дубу є очікуваним результатом, 

враховуючи провідну роль цього дерева як 
будівельного матеріалу. Використання дере-
вини тополі або осики у конструкції настилу 
можна вважати випадковим через її невід-
повідні для цього властивості: зазначене де-
рево нестійке при сполученні з ґрунтом. Не 
виключено, що присутність тополі у конс-
трукції була обумовлена браком дубової де-
ревини або ремонтом.

Чернігів, дитинець. Дослідження ар-
хеологічної експедиції Чернігівського на-

ціонального педагогічного університету 
ім. т. Г. Шевченка, керівник о. Черненко, 
2017 р. Всі зразки вугілля взято зі споруди 1 
розкопу 1 х — початку хІ ст. Всього про-
аналізовано 78 зразків вугілля, з яких 25 зраз-
ків вугілля визначено до роду, 9 зразків — як 
широколистяні породи, з них 3 — широко-
листяні розсіяносудинні. решта через дріб-
ні розміри і незадовільний стан збереження 
(дуже перегоріле) визначенню не підлягала.

результати визначення порід дерев такі:
Сосна (Pinus sp., ймовірно, Pinus 

sylvestris) — 10
Дуб (Quercus sp.) — 9
ясен (Fraxinus Sp.) — 4
тополя / осика (Populus sp.) — 2
отже вся деревина належить породам, ха-

рактерним для місцевої рослинності.
розміри вугілля і умови знахідки пере-

шкоджають інтерпретації отриманого ма-
теріалу.

Виповзів, Чернігівська обл., Козелець-
кий р-н. Дослідження археологічної експе-
диції Чернігівського національного педа-
гогічного університету ім. т. Г. Шевченка й 
Інституту археології НАН України, керівни-
ки В. Скороход і о. Моця, 2016 р.

Досліджувалося вугілля з 5 об’єктів і куль-
турного шару. Всього проаналізовано 362 ек-
земпляри вугілля.

Визначене деревне вугілля репрезентова-
не такими породами: 

• сосна, ймовірно, сосна звичайна (Pinus 
sp., ймовірно, Pinus sylvestris) — 132 / 36,4 %, 
виявлена у всіх об’єктах;

• дуб (Quercus sp.) —186 / 51,4 %, виявлена 
у всіх об’єктах;

• тополя / осика (Populus sp.) —12 / 3,2 %, 
походить з чотирьох об’єктів;

• клен (Acer sp.) — 1 / 0,3 %, з одного 
об’єкту;

• ясен (Fraxinus sp.) — 2 / 0,6 %, з одного 
об’єкту;

• верба (Saliх sp.) — 1 / 0,3 %, з одного 
об’єкту.

• широколистяні (порода не визначена) — 
28 / 7,8 %, виявлені на об’єктах і у культур-
ному шарі.

Загалом у вибірці переважають дуб і со-
сна. решта дерев репрезентована невеликою 
кількістю. Вся деревина належить деревам 
місцевих порід.

Любеч (Чернигівська обл., Ріпкінський 
р-н). Дослідження любецької експедиції 
Чернігівського національного педагогічно-
го університету ім. т. Г. Шевченка, керівник 
о. Веремейчик, 2016 р.

На аналіз для визначення порід дере-
ва надійшло 542 зразки дрібного вугілля з 
одного об’єкту — споруди 1 XVIII ст. (шар 
під піччю). Матеріал отримано за резуль-
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татами вибіркової флотації й промивання. 
Стан його збереженості й розміри дозволи-
ли визначити породи переважної більшості 
екземплярів до роду. три екземпляри репре-
зентовані широколистяними деревами не-
визначених порід.

Проаналізований матеріал репрезентова-
ний хвойними й широколистяними порода-
ми. Виявлені такі породи:

• сосна, ймовірно, сосна звичайна (Pinus 
sp., ймовірно, Pinus sylvestris) —87 / 16,1 %;

• дуб (Quercus sp.) — 443 /81,7 %;
• тополя / осика (Populus sp.) — 5 /0,9 %;
• береза (Betula sp.) — 4 /0,7 %.
• невизначені широколистяні — 3 / 0,6 %
Серед виявлених порід цілком переважає 

дуб. Другу позицію (з великим відривом) 
посідає вугілля сосни. решта порід репрезен-
тована поодинокими дрібними вугликами.

тільки дуб репрезентований як дрібним 
вугіллям, так і більших розмірів (до 2—3 см). 
Судячи з контексту, вугілля, найімовірніше, 
могло бути залишками палива.

Городище в ур. Ведмедки біля с. Шаба-
линів (Чернігівська обл., Коропський р-н). 
Дослідження експедиції під керівництвом 
р. Кравченка, 2017 р.

Проаналізоване дрібне вугілля у кількості 
24 екземпляри, яке походить з двох об’єктів 
роменської культури (ями 3 і 5, за польовою 
документацією). Вугілля репрезентоване зрі-
лою деревиною і в одному випадку корою 
дерева.

отримані такі результати.
яма 3:
• сосна (Pinus sp.) — 1;
• дуб (Quercus sp.) — 10.
Крім того виявлено фрагмент обпаленої 

кори широколистяного дерева
яма 5:
• сосна (Pinus sp.) — 3;
• дуб (Quercus sp.) — 8;
• тополя / осика. (Populus sp.) — 1.
Виявлення поза контекстом використання 

і дрібні розміри унеможливлюють інтерпре-
тацію отриманого матеріалу.

Курганний могильник біля с. Покровсь-
ка Багачка (Полтавська обл., Хорольський 
р-н). Дослідження Полтавської археологіч-
ної експедиції НДц «рятівна археологічна 
служба» ІА НАН України. Начальник експе-
диції — о. Супруненко, заступник, керівник 
проєкту — В. Шерстюк 2017 р.

На предмет визначення надійшли зразки 
дерева з поховань (4 зразки), а також рештки 
древків стріл (8 зразків). Все дерево належить 
до поховань скіфського часу V ст. до н. е. 
Матеріал з поховань отриманий за резуль-
татами ручного відбору проб від дерев’яних 
конструкцій. Деревину від древків вилучено 
безпосередньо з втулок стріл.

Усе дерево від конструкцій репрезентова-
но дубом. Аналіз древків стріл з кургану 9 
дав такі результати:

• тополя / осика (Populus sp.) — 1
• дерево родини вербових (Salicaceae — 

верба або тополя / осика) — 3
• широколистяні розсіяносудинні (поро-

да не визначена) — 4.
отже проаналізована деревина репрезен-

тована деревом двох місцевих широколис-
тяних порід: дубу (Quercus sp.) і дерева роду 
тополь (Populus sp.): тополя/осика, а також 
деревом родини вербових (Salicaceae).

Опішнянське городище (Полтавська 
обл., Зіньківський р-н). Дослідження екс-
педиції Інституту керамології відділення ІН 
НАН України спільно з Національним му-
зеєм-заповідником українського гончарства 
в опішному. Начальник експедиції Ю. Пу-
головок.

На аналіз поступило дрібне вугілля, у кіль-
кості 26 екземплярів, з культурного шару і 
відвалу з житла 1 ранньороменського часу. 
Деревина репрезентована зрілою деревиною 
і трьома гілками діаметром близько 0,6 см.

Все виявлене вугілля визначено як дуб 
(Quercus sp.).

розміри вугілля і умови знахідки пере-
шкоджають інтерпретації отриманого ма-
теріалу. Проте наявність гілок серед вугілля 
дозволяють припускати, що вугілля, імовір-
но, є залишками палива, а не конструкцій 
або виробів.

Олевськ (Житомирська обл., адмін. 
центр Олевського р-ну). На предмет визна-
чення деревних порід проаналізовано 47 ек-
земплярів деревини з заповнення колодязя, 
виявлених у 2017 р. Стан збереження дерева 
і його розміри дозволили визначити породи 
до роду для всіх екземплярів.

отримані такі результати:
• тріски: дуб — 18 екземплярів, сосна — 

7,тополя / осика —2;
• горіле дерево (бруси): сосна — 8 екземп-

лярів, дуб — 6, тополя / осика — 3;
• рештки дошок: сосна — 3.
Усі матеріали могли потрапити до об’єкту 

вже після припинення його функціонування. 
Проаналізована деревина репрезентована 
місцевими породами. Серед них сосна (Pinus 
sp.) і широколистяні породи: дуб (Quercus 
sp.) і дерево роду тополь (Populus sp.): топо-
ля або осика. Серед проаналізованих зразків 
переважають дуб і сосна. це є очікуваним 
результатом, враховуючи провідну роль за-
значених дерев як будівельного матеріалу. 
Варто звернути увагу на присутність серед 
виявленого дерева тополі або осики, яка за-
фіксована як доволі поширений вид сиро-
вини (у тому числі будівельної) у хІх — на 
початку хх ст.
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Проаналізовано деревину корчика, вияв-
леного на дні колодязя у 2018 р. Дерево виз-
начено як клен (Acer sp.).

Пересопниця (Рівненська обл. і р-н). До-
слідження Пересопницької Ае Дочірнього 
підприємства (ДП) «рівненська старовина» 
Державного підприємства «Науково-дослід-
ний центр «охоронна археологічна служба 
України» ІА НАН України, керівник Б. При-
щепа. 2016 р. Пам’ятка давньоруського часу.

Проаналізовано 117 зразків вугілля з 
6 об’єктів. Матеріал отриманий за результа-
тами вибіркової флотації і промивки.

Усі зразки репрезентовані дрібним вугіл-
лям. Стан його збереження і розміри дозво-

лили визначити породи до роду для 104 ек-
земплярів. 13 екземплярів репрезентовані 
широколистяними деревами невизначених 
порід.

Проаналізована деревина репрезентована 
деревом хвойних і широколистяних порід. 
хвойні дерева репрезентовані сосною (Pinus 
sp.) — 17 / 14,5 %, походить з трьох об’єктів.

Серед широколистяних порід виявлені такі:
• дуб (Quercus sp.) — 66 / 56,4 %, походить 

з чотирьох об’єктів;
• ясен (Fraxinus sp.) — 15 / 12,8 %, похо-

дить з одного об’єкту.
• верба (Salix sp.) — 3 / 2,6 %, з одного 

об’єкту;

Рис. 1. Зразки вугілля з ділянки на вул. цитадельна, 3 (2018 р.): 1, 2 — дуб; 3, 4 — сосна; 
5 — тополя / осика 
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• тополя / осика (Populus sp.) — 1 / 0,9 %, з 
одного об’єкту;

• горобина (Sorbus sp.) — 2 / 1,7 %, з одно-
го об’єкту;

• широколистяні (порода не визначена) — 
13 / 11,1 %, зафіксовані у двох об’єктах.

Вся виявлена деревина належать місцевим 
породам, характерним для широколистяних 
лісів регіону.

Перевага дубу та сосни може пояснювати-
ся увагою до їх деревини як матеріалу для 
спорудження великих конструкцій: саме 
від них залишається основна кількість дере-
вини, що пояснюється розмірами вихідних 
об’єктів. ці дві деревні породи також були 
виявлені у матеріалах дослідження Пере-
сопниці за 2015 р.

Загалом можна зауважити, що інтерпре-
тація матеріалу через його нечисленність, і 
дрібні розміри неможлива.

Дослідження дерева з розкопок попе-
редніх років.

Київ, територія Михайлівського монас-
тиря і Софійської площі. Дослідження Ар-
хітектурно-археологічної експедиції ІА НАН 
України 1998 р. Керівник Г. Івакін.

На предмет визначення породи дерева 
вивчені два держака стріл (фрагменти), ви-
явлені в камерному похованні на Софійській 

площі першої половини — середини хІ ст. і 
залишки посудин давньоруського часу з те-
риторії Михайлівського монастиря (рис. 1). 
результати такі:

• держак стріли, фрагмент. Довжина збе-
режена 3,0 см, діаметр 0,7 см. Матеріал — 
клен (Acer sp.);

• держак стріли, фрагмент. Довжина збе-
режена 3,0 см, діаметр 0,7 см. Матеріал — 
ясен (Fraxinus sp.);

•  фрагменти дерев’яного виробу, ймовір-
но, посудинки, у тому числі фрагменти сті-
нок, 0,3, 0,5 і 0,6 см завтовшки. хІІ—хІІІ ст. 
Матеріал — клен (Acer sp.);

• фрагмент точеної посудини, придонна час-
тина. хІІ—хІІІ ст. Матеріал — клен (Acer sp.);

• фрагмент точеної посудини, вінця. Ма-
теріал — ясен (Fraxinus sp.);

• стінка невеликої точеної посудинки. 
хІІ—хІІІ ст. Матеріал — клен (Acer sp.);

•  точена мисочка. хІІ—хІІІ ст. Матеріал — 
тополя / осика (Populus sp.);

• фрагмент виробу у вигляді пластинки. 
хІІ—хІІІ ст. Матеріал — клен (Acer sp.);

• фрагмент орнаментованого виробу у 
вигляді стрижня. хІІ—хІІІ ст. Матеріал — то-
поля / осика (Populus sp.);

• фрагмент бруска (деталь конструкції?). 
хІІ—хІІІ ст. Матеріал — сосна (Pinus sp.).

Рис. 2. Зразки деревини з Михайлівського монастиря (1997—1998 рр.) і Софійської 
площі (1998 р.): 1, 2 — посуд (клен); 3, 4 — держаки стріл (клен і ясен) 
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• фрагменти тесаних дошок. Будівля хІІ—
хІІІ ст. (будівля 3, 1997 р.). Матеріал — дуб 
(Quercus sp.);

• обвуглене дерево у вигляді невелич-
ких брусків; збереглися фрагментарно. Ма-
теріал — сосна (Pinus sp.).

 * * * 

Загалом уся деревина, визначена за звіт-
ний період, належить місцевим породам, які 
були основними у складі широколистяних 
лісів. Саме вони складали підґрунтя сиро-
винної бази стародавнього господарства і ре-
месла на території сучасної України. Дере-
вину імпортного походження не виявлено.

Матеріали з території Михайлівського мо-
настиря і Софійської площі 1998 р. можна 
коротко охарактеризувати так. Клен як ма-

теріал для давньоруського точеного посуду 
є найбільш поширеною деревиною, він іден-
тифікований скрізь — від Києва до Новгоро-
да. отже результат визначення матеріалу по-
суду посуд з Михайлівського є очікуваним.

щодо держаків стріл, результат є дещо 
несподіваним. Протягом значного відрізку 
часу доволі чітко простежуються загальні ви-
моги до сировини для держаків. Відповідно 
спільні тенденції у її відборі простежуються 
на великій території принаймні з часів доби 
раннього заліза майже до етнографічної су-
часності. І клен, і ясен з зазначеною метою 
використовували нечасто, хоча такі випадки 
зафіксовані. хоча не можна робити остаточні 
висновки щодо відбору деревини для київсь-
ких древків стріл загалом, виходячи з двох 
вивчених екземплярів, проте можна також 
припускати їхній незвичайний характер.

У публікації наведені основні результати 
археозоологічних досліджень пам’яток різ-
ного часу, проведених автором протягом 
2015—2018 рр. У цьому випадку частина ар-
хеологічних пам’яток, з яких матеріал був оп-
рацьований, з різних причин до наведеного 
списку не потрапила, але планується їх пуб-
лікація в подальшому. Більш детальні вис-
новки та інтерпретації по кожній пам’ятці 
наведені у звітах та опублікованих статтях.

Тростянчик (Тростянецький р-н, Він-
ницька область), поселення, етап ВІІ, 
мерешовська фаза раковецької групи, 
4017—3900 BCE. Дослідження 2015 р. Схід-
ноподільської археологічної експедиції ІА 
НАНУ під керівництвом В. рудя. об’єм виб-
ірки — 627 кісток (з них 575 — ссавці, 1 — 
птах та 51 — молюски). У матеріалі виявлені 
залишки 12 видів ссавців: кістки бика свій-
ського (Bos taurus, Linnaeus 1758), коня свій-
ського (Equus caballus, Linnaeus 1758), свині 
свійської (Sus scrofa, Linnaeus 1758), собаки 
свійського (Canis familiaris, Linnaeus 1758), 
вівці (Ovis aries, Linnaeus 1758) та, можливо, 
кози свійської (Сарrа hircus, Linnaeus 1758). 
особини бика свійського мали роги (не були 
комолими, як значна частка Врх, наприклад, 

у скіфів). З диких ссавців виявлені кістки ко-
зулі європейської (Capreolus capreolus, Linnaeus 
1758), кабана (Sus scrofa, Linnaeus 1758), оленя 
шляхетного (Cervus elaphus, Linnaeus 1758; 
лося (Alces alces, Linnaeus 1758), бобра (Castor 
fiber, Linnaeus 1758), ведмедя бурого (Ursus 
arctos, Linnaeus 1758), та під питанням — зуб-
ра (Bison bonasus, Linnaeus 1758).

За прийнятою класифікацією, всі виявлені 
в матеріалі дикі види ссавців, окрім бобра, 
відносяться до категорії «м’ясної здобичі». 
Бобер, в першу чергу, відноситься до кате-
горії ссавців, яких здобували заради хутра, 
хоча в їжу також міг використовуватись.

У матеріалі також присутні залишки ра-
ковин трьох видів молюсків: виноградний 
равлик (Helix pomatia, Linnaeus 1758), перлів-
ниця звичайна (Unio pectorum, Linnaeus 1758) 
та перлівниця товста (Unio crassus, Linnaeus 
1758). Видовий склад дозволяє припустити 
наявність значних лісових масивів неподалік 
від поселення, які складались з сосни а також 
широколистяних порід, в першу чергу оси-
ки, верби та берези. На поселенні було добре 
розвинене тваринництво, тоді як птахівниц-
тво, скоріш за все, було відсутнє. Значний 
відсоток диких ссавців та (за попередніми 

Є. Яніш 

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ЩОДО АРХЕОЗООЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ОСТЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ,  

ПРОВЕДЕНИХ У 2015—2018 рр. 
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дослідженнями) риб, наявність залишків 
рептилій та молюсків вказують на те, що по-
лювання, риболовля та збиральництво мало 
суттєве значення для місцевих жителів.

Ольвія, (Очаківський р-н, Миколаївсь-
ка обл.), ділянка р-25, античність (VI ст. до 
н. е. — IV ст. н. е.). Дослідження 2017 р. оль-
війської археологічної експедиції ІА НАНУ 
під керівництвом А. Буйських. об’єм виб-
ірки — 162 кістки, з них 144 — кістки ссав-
ців, 18 — риб. У матеріалі присутні 7 видів 
ссавців: бик свійський, кінь свійський, вівця 
свійська, коза свійська, свиня свійська, со-
бака свійський а також заєць-русак (Lepus 
europaeus, Linnaeus 1758). А також 5 видів 
риб: осетер (Acipenser gueldenstaedtii, Brandt, 
1833), севрюга (Acipenser stellatus, Pallas, 1771), 
стерлядь (Acipenser ruthenus, Linnaeus 1758), 
сазан (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) та сом 
(Silurus glanis, Linnaeus 1758). Відсоток ди-
ких видів ссавців зовсім незначний. Видовий 
склад риб є характерним для Північного 
Причорномор’я в цілому та для ольвії зокре-
ма. Наявність кісток риб а також результати 
більш ранніх досліджень вказують на розви-
ток інтенсивної риболовлі на пам’ятці.

Ольвія (Очаківський р-н, Миколаївська 
обл.), Некрополь 7, античність, друга чверть 
V ст. до н. е. — II ст. н. е. тут і далі: дослід-
ження 2018 р. — ольвійської комплексної 
міжнародної експедиції за українсько-ні-
мецьким проектом ІА НАНУ. Керівник ек-
спедиції від України — А. Буйських, від Ні-
меччини — й. Форнасьє. об’єм дослідженої 
частки вибірки — 304 залишки тваринно-
го походження. З них 288 — кістки ссавців, 
13 — риб та 3 — кістки птахів. У матеріалі 
присутні 6 видів ссавців (бик свійський, кінь 
свійський, вівця свійська, коза свійська, сви-
ня свійська а також собака свійський). Свій-
ським тваринам належить 100,0 % кісток, які 
визначені до виду. Кістки бика переважають 
за кількістю, але для достовірних висновків 
вибірка недостатня.

Ольвія (Очаківський р-н, Миколаївська 
обл.), Передмістя 1 (П-1), кінець VI — пер-
ша половина V ст. до н. е. об’єм дослідженої 
частки вибірки — 1502 залишки тваринно-
го походження. з них 1261 — кістки ссавців, 
43 — риб, 5 — кісток птахів та 194 — мушлі 
молюсків. У матеріалі присутні 7 видів ссав-
ців (бик свійський, кінь свійський, вівця свій-
ська, коза свійська, свиня свійська а також 
собака свійський та мишоподібний гризун) 
та риб (осетер, севрюга, стерлядь, сазана, 
плітка (Rutilus rutilus, Linnaeus 1758), судак та 
сом). Наявність кісток риб а також результа-
ти більш ранніх досліджень вказують на роз-
виток інтенсивної риболовлі на пам’ятці.

Ольвія (Очаківський р-н, Миколаївська 
обл.), Передмістя 2 (П-2), V ст. до н. е. — II ст. 

н. е. об’єм дослідженої частки вибірки — 
328 залишків тваринного походження. З них 
328 — кістки ссавців, 43 — риб, 5 — кісток 
птахів та 194 — мушлі молюсків. У матеріалі 
присутні 7 видів ссавців (бик свійський, 
кінь свійський, вівця свійська, коза свійсь-
ка, свиня свійська а також собака свійський 
та кабан) та риб (осетер, севрюга, стерлядь, 
сазана, плітка, судак та сом). Свійським тва-
ринам належить 99,9 % кісток, які визначені 
до виду. Кістки бика та Дрх майже у рівно-
му співвідношенні, але вибірка недостатня. 
Севрюга є видом, характерним для Північ-
ного Причорномор’я в цілому та для ольвії 
зокрема.

Ольвія, (Очаківський р-н, Миколаївсь-
ка обл.), Ділянка т-4, римський період 
(I—III ст. н. е.). об’єм вибірки — 346 кісток 
ссавців. У матеріалі виявлені кістки 8 видів 
ссавців (бик свійський, кінь свійський, свиня 
свійська, собака свійська, вівця, коза свійські 
та кіт свійський (Felis silvestris catus, Linnaeus 
1758), а також кабан). Свійським тваринам 
належить 98,2 %. Переважання дорослих 
особин Врх опосередковано вказує на пере-
важно молочний напрямок скотарства. Для 
свиней — м’ясний, тоді як для Дрх скоріш 
за все переважала прижиттєва експлуатація 
(отримання молока та шерсті). Більшість 
тварини були забиті влітку, кіт загинув на 
початку осені. Ми припускаємо існування у 
давнину неподалік від місця сучасного місця 
розкопок кісткообробної майстерні.

Консулівське городище (Бериславський 
р-н, Херсонська обл.), I ст. до н. е. — II ст. н. е. 
Дослідження 2018 р. КАе під керівництвом 
Д. Ніконенка. об’єм вибірки — 1230 кісток 
(з них 1193 — ссавці, 7 — птахи, 23 — риби 
та 8 — молюски). В матеріалі виявлені кіст-
ки 9 видів ссавців (бик свійський, кінь свій-
ський, свиня свійська, собака свійська, вівця 
та коза свійські, а також кабан, олень шля-
хетний, куниця (Martes sp.) та сайгак (Capra 
tatarica Linnaeus, 1758)). Свійським тваринам 
належить 89,8 %. риби представлені 6 вида-
ми: вирізуб (Rutilus frisii, Nordmann, 1840), 
плітка, щука (Esox lucius, Linnaeus 1758), сом, 
сазан та лящ (Abramis brama, Linnaeus 1758), 
які і на сьогодні (за виключенням вирезуба) 
відносяться до типових видів іхтіофауни ма-
лих та середніх річок Чорноморського ба-
сейну, а також є основними промисловими 
видами того часу. Молюски належать до трь-
ох видів: наземного — равлик великий зви-
чайний (Helix pomatia, Linnaeus 1758), а також 
водних — перлівниця товста (Unio crassus, 
Philipsson, 1788) та живородка звичайна 
(Viviparus viviparus, Linnaeus 1758).

Усі виявлені в матеріалі дикі види ссав-
ців, окрім куниці, відносяться до категорії 
«м’ясної здобичі» (остання відноситься до 
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категорії ссавців, яких здобували заради  
хутра). 

Червоний колір на нижній щелепі Дрх не 
є вохрою, а є результатом життєдіяльності 
бактерій і має природне походження. Сазан 
був здобутий у теплий період року, а вире-
зуб — скоріш за все. виловлений під час ходу 
на нерест. Вода, де були виловлені риби та 
молюски мала не тільки ділянки з швидкою 
течією та кам’янистим ґрунтом та прозорою 
водою, але й затоки та ділянки з повільною 
течією та мулистим ґрунтом. А неподалік 
від поселення були значні відкриті степові 
ділянки.

«Лазьківські Ставки 1» (ур. біля Більско-
го городища, Полтавська обл.), поселення, 
скіфський час. Дослідження Скіфської ар-
хеологічної експедиції хНУ імені В. Н. Ка-
разіна 2018 р. під керівництвом І. Шрамко. 
об’єм вибірки  — 1180 залишків тварин від 
1099 особин. З них ссавців — 1176, птахів — 
3, 1 мушля молюска, а також 4 кістки люди-
ни. В матеріалі виявлені залишки 13 видів 
ссавців та кістки мишоподібного гризуна, не 
визначеного до виду. основна частина мис-
ливських видів, виявлених на пам’ятнику, 
відноситься до категорії м’ясної здобичі 
(олень шляхетний, кабан, заєць-русак), ли-
сиця (Vulpes vulpes, Linnaeus 1758) та борсук 
(Meles meles, Linnaeus 1758) — до хутряної, 
бобер та заєць і до м’ясної і до хутряної. Кіс-
тка борсука могла бути використана у якості 
прикраси чи амулета.

За абсолютною кількістю кісток в ма-
теріалі домінує бик свійський. За попередні-
ми даними, основну частку раціоні жителів 
поселення складала яловичина. На другому 
місці за кількістю кісток дрібна рогата худо-
ба, на третьому — коні, а за ними свині. Сут-
тєвий відсоток кісток свині маркує наявність 
лісових масивів неподалік від поселення та 
трактується як ознака осілості населення 
пам’ятки.

На поселенні добре було розвинене тва-
ринництво, полювання, як і риболовля, у до-
сліджуваний період, ймовірно, відігравало 
мінімальну роль у житті місцевого населен-
ня. Птахівництво було відсутнє

м. Покров (територія Пригородного — 
колишнього Менжинського, Нікопольсь-
кий р-н, Дніпропетровська обл.), кургани, 
скіфський час. Дослідження 2017 року ор-
джонікідзевської експедиції ІА НАНУ під 
керівництвом С. Поліна. об’єм вибірки — 
94 кістки від 15 особин ссавців. Всього нами 
виявлені залишки представників 5 видів 
ссавців: бик свійський (Bos taurus, Linnaeus 
1758), вівця свійська (Ovis aries, Linnaeus 
1758), олень шляхетний (Cervus elaphus, 
Linnaeus 1758) та під питанням лось (Alces 
alces, Linnaeus 1758) та кінь свійський (Equus 

ferus caballus, Linnaeus 1758). Під питанням 
наявність в матеріалі кісток лося та кози свій- 
ської.

За кількістю «кухонних слідів» на кістках 
(надрізів та надрубів) домінує кінь свійсь-
кий, який активно використовувався у їжу 
скіфським населенням. Аналіз вікового спів-
відношення дозволяє припустити, що для 
тризни частіше використовували молодих 
корів та коней, тоді як Дрх, ймовірно, — до-
рослих. 

Поховання 1 в кургані 35 було зроблене на 
початку зими, або взимку-на початку весни. 
Висота в холці вівці свійської склала 57,2 см, 
що близько до даних, отриманих В. цалкі-
ним для Північного Причорноморя.

Середня висота в холці коня свійського 
склала 129,6 см, що дозволяє її віднести до 
малорослих.

Богданівка, Орликова могила (Бобри-
нецький р-н. Кіровоградська обл.), скіфсь-
кий час. Дослідження 2018 р. Кіровоградсь-
кої археологічної експедиції ІА НАНУ під 
керівництвом С. Скорого. об’єм вибірки — 
48 кісток ссавців та одна кістка людини. У 
матеріалі виявлені кістки 4 видів ссавців 
(кінь свійський, Дрх та собака свійський). 
Для тризни були використані 2 дорослих 
особини коня та одна молода особина Дрх, 
вік інших тварин визначити не можливо. 
Кістка собаки належала дорослій особині 
та можливо також відноситься до залишків 
тризни. Поховання було здійснене приблиз-
но у вересні.

Курганна група 1 (курган 3), біля с. Фрун-
зе (Бобринецький р-н. Кіровоградська об-
ласть), скіфський час. Дослідження 2018 р. 
Кіровоградської археологічної експедиції ІА 
НАНУ  під керівництвом С. Скорого. об’єм 
вибірки дуже незначний — 10 кісток ссавців, 
визначені кістки 2 видів — вівці та коня свій-
ських. Усі кістки коня, можливо, належали 
одній особині. розмір плечової кістки вівці 
близький за розміру до кісток овець з ольвії.

Дібрівка (Миргородський р-н, Полтавсь-
ка обл.), поселення, пізня фінальна бронза. 
Дослідження Полтавської археологічної ек-
спедиції цоДПА 2016 р., під керівництвом 
В. Шерстюка. об’єм вибірки — 140 кісток 
ссавців. У матеріалі присутні 5 видів ссавців 
(бик свійський, кінь свійський, свиня свій-
ська, вівця та коза свійські). Наявність в ма-
теріалі кісток свині опосередковано вказує 
на осілий спосіб життя мешканців поселен-
ня та досить заліснену територію навколо, 
а наявність кісток Врх та коня свійського на 
наявність відкритих площ, придатних для 
випасу тварин.

Яблуневе (Оржицький р-н, Полтавська 
обл.), городище, хІІ ст. н. е. Дослідження 
Полтавської археологічної експедиції цоД-
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ПА 2016 р., під керівництвом В. Шерстюка. 
об’єм вибірки — 94 кістки, усі кістки нале-
жать одній особині вовка. Не виключено, що 
тварина була ритуально похована.

г. Лисуха (околиці с. Бучак, Канівський 
р-н, Черкаська обл.), поселення, різночасо-
ве. Дослідження 2018 р. Канівської археоло-
гічної експедиції ІА НАНУ під керівництвом 
Ю. Болтрика. об’єм вибірки — 717 кістки 
ссавців. У матеріалі присутні 8 видів ссавців 
(бик свійський, свиня свійська, вівця та коза 
свійські, собака свійська, а також кінь свійсь-
кий, з диких видів — кабан та благородний 
олень). В цілому кістки дорослих тварин 
переважають. Але при видовому аналізі ви-
явлено, що для бика свійського кількість 
молодих особин складає майже половину 
від дорослих. Відповідно в першу чергу на 
поселенні було прижиттєве використання 
тварин, м’ясний напрямок був на другому 
за значенням місці. В матеріалі повністю від-
сутні кістки птахів та риб, для остаточних 
висновків необхідні подальші дослідження 
пам’ятки.

Пересопниця (Рівненський р-н і обл.), 
матеріали бронзового віку та доби серед-
ньовіччя (ранньослов’янське поселення 
х ст. і будівлі на посаді княжої Пересопниці 
хІІ—хІІІ ст.). Дослідження 2017 р. спільної 
експедиції дочірнього підприємства «рів-
ненська старовина» ДП «оАСУ» ІА НАНУ, 
рівненського державного гуманітарного уні-
верситету, роКМ і культурно-археологіч-
ного центру «Пересопниця». Керівник екс-
педиції — Б. Прищепа. Матеріал отримано 
методами промивання.

об’єм вибірки — 366 залишків тваринного 
походження, з них 221 кістка належить ссав-
цям, 19 — птахам (а також 4 залишки шкара-
лупи яєць), 96 кісток та лусок — рибам. Крім 

того, виявлені 20 черепашок сухопутних мо-
люсків, які можна в подальшому визначити. 
В матеріалі виявлені кістки 3 видів свійських 
ссавців (бик свійський, вівця та коза свійсь-
кі). Визначені види риб (щука, окунь, пліт-
ка та судак (Sander lucioperca, Linnaeus 1758)) 
є характерними для річок Чорноморського 
басейну та відносяться до основних про-
мислових видів як в минулому, так і сьогод-
ні. Попередньо можна зробити висновки, що 
на поселенні було розвинене тваринництво, 
птахівництво, крім того населення активно 
займалося риболовлею. Недостатність виб-
ірки не дозволяю розрахувати будь-які кіль-
кісні співвідношення, необхідне подальше 
дослідження пам’ятки.

Манжелія (Глобинський р-н, Пол-
тавська обл.), городище, друга чверть—се-
редина XVII ст. н. е. Дослідження 2016 р. 
Манжеліївської експедиції цоДПА, під 
керівництвом В. Шерстюка. об’єм вибірки — 
136 залишків тварин (із них 107 — ссавців, 
18 — птахів та 11 — кістки та лучка риб). У 
матеріалі присутні 5 видів ссавців (бик свій-
ський, свиня свійська, вівця та коза свійські, 
з диких видів — кабан). З кісток птахів виз-
начені кістки курки свійської, зокрема одна 
з них належала когуту. Крім того, визначена 
до виду одна кістка риби — вона належала 
сазану. Відповідно, на поселенні було розви-
нене птахівництво та рибна ловля.

Для максимально точної реконструкції 
господарської діяльності людини в історич-
ному минулому необхідний комплексний 
підхід, з залученням фахівців суміжних дис-
циплін (антропологів, археозоологів, антра-
кологів, археоботаніків, геофізиків та ін.). 
лише при міждисциплінарних досліджен-
нях можливо найповніше і найточніше ін-
терпретувати доступну інформацію.

Протягом 2018 р. на визначення надійшли 
іхтіологічні залишки з розкопок різних років, 
в основному 2016—2018 рр. Матеріал отрима-
но переважно за допомогою фільтрації ґрун-
ту з об’єктів (6 пам’яток), а також класични-
ми методами археології (3 пам’ятки). Усього 
опрацьовано 6524 залишки кісток, луски та 
зубів риб. Здебільшого це матеріали з Ки-
рилівської, 37 за 2016 р. — 6257 залишків.

Визначення елементів скелета виконане 
за допомогою атласу кісток В. раду (Radu, 
V. 2005. Atlas for the identification of bony fish 
bones from archaeological sites. Bucuresti: Editura 
Contrast), а також за власною порівняльною 
остеологічною колекцією риб, створеною на 
базі Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена 
НАН України (Куцоконь, Ю. К. остеологіч-
на колекція риб у фондах Інституту зооло-

Ю. Куцоконь 

АРХЕОІХТІОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ 2018 р. 
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гії ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. В: 
Загороднюк, І. (ред.). Природничі музеї: роль 
в освіті та науці: Матеріали IV Міжнародної 
наукової конференції. Київ, 2, с. 56-58). луску 
визначала за цією ж порівняльною колек-
цією. Назви родин та видів риб наведені за 
роботою (Куцоконь, Ю. К., Квач, Ю. В. 2012. 
Українські назви міног і риб фауни України 
для наукового вжитку. Біологічні студії, 6, 2, 
с. 199-220). В окремих випадках при визна-
ченні деяких решток я консультувалась з 
нє. яніш (Інститут зоології ім. І. І. Шмальга-
узена НАН України). Для деяких залишків 
вдалося визначити довжину особини, за до-
помогою колекційних зразків з відомою дов-
жиною за пропорцією.

1. Церква Спаса на Берестові (Національ-
ний Києво-Печерський історико-культур-
ний заповідник), ранньозалізний час, запов-
нення розвалу горщика. Дослідження 2018 р. 
проводилися під керівництвом С. тараненка 
та В. Івакіна Матеріал отримано за допомо-
гою фільтрації ґрунту зусиллями експедиції. 
На визначення надано 3 фрагменти, які вия-
вилися уламками променів плавців, що на-
лежать представникам Променеперих риб 
(Actinopterygii). Детальніше визначити ці 
фрагменти не вдалося.

2. Більськ, ур. Царина Могила (Коте-
левський р-н, Полтавська обл.), ранній за-
лізний вік. Більська Ае ІА НАН України під 
керівництвом Д. Гречка, 2017 р. Матеріал 
походить з приміщення під валом, друга 
чверть — середина VI ст. до н. е. Матеріал 

отримано за допомогою фільтрації ґрунту 
(С. Горбаненко, А. Корж, Г. Іванова). Надій-
шов 1 хребець з отвором. Належить до роди-
ни Esocidae (щукові), вид Esox lucius (щука 
звичайна). хребець оброблений, зі штучним 
отвором (за визначенням М. Сергєєвої).

3. Ширяєве, городище і поселення (Пу-
тивльський р-н, Сумська обл.), ранній заліз-
ний вік, VІ—ІV ст. до н. е. Путивльська Ае 
ІА НАН України під керівництвом Д. Кара-
вайка, 2017 р., розкоп 1. Матеріал отримано 
класичними методами. Усього надійшло 
87 фрагментів, з яких 86 — це залишки лус-
ки. Вдалося визначити, що 46 лусок належа-
ли родині щукові, вид щука звичайна. ще 
одна луска була з окуня звичайного. щодо 
інших уламків луски можна лише зазначи-
ти, що це була циклоїдна луска. також в ма-
теріалах був один хребець сома звичайного, 
ймовірно оброблений. Приблизна довжина 
риби — 60 см.

4. Червоний Маяк, поселення (Берис-
лавський р-н, херсонська обл.), пізні скіфи, 
рубіж ер. Випадкова знахідка 1980 р. Надій-
шов 1 оброблений хребець, що належить до 
родини Siluridae (Сомові), вид Silurus glanis 
(сом звичайний).

5. вул. Кирилівська, 37, поселення (Поділ, 
м. Київ), різночасові об’єкти: VI—VII, X—XI, 
XVIII ст. ААе ІА НАН України під керівниц-
твом Г. Івакіна, 2016 р. Матеріал отримано 
за допомогою фільтрації ґрунту зусиллями 
М. Сергєєвої. За об’єктами матеріал пред-
ставлено у зведеній таблиці.

Визначення іхтіологічних матеріалів з поселення на Київському Подолі, Кирилівська, 37

опис об’єкта родина, вид Залишок Кількість Примітки

V—VII ст., 
житло, піч 7

невідомо кістки 150 уламки
невідомо хребець 60 —
невідомо ребра 20 —
невідомо промінь плавця 21 —
Cyprinidae нижньоглоткова кістка 1 —
Percidae, Perca fluviatilis парасфеноїд 1 —
Cyprinidae гіомандибуляр 1 —

V—VII ст., 
житло, долівка

Siluridae, Silurus glanis хребець 3 —
невідомо хребець 49 —
Cyprinidae зуб 1 —
невідомо кістки 211 уламки
невідомо ребра 45 уламки
невідомо промінь плавця 39 уламки
Esocidae, Esox lucius хребець 3 —
невідомо луска 1 циклоїдна
Percidae, Perca fluviatilis луска 1 —
Cyprinidae, Rutilus rutilus нижньоглоткова кістка 1 уламок
Percidae, Perca fluviatilis supracleithrale 1 —
Percidae, Perca fluviatilis кістка вісцерокраніуму 2 уламки, із зубами
Esocidae, Esox lucius зубна 3 уламки
Esocidae, Esox lucius зуб 7 окремі
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якщо брати весь наданий матеріал, то 
загалом було опрацьовано 6257 залишків. 
З них 3489 — це луска, а 2768 — кістки. Се-
ред кісток переважали невизначені улам-
ки (1316), представлені також кістки голови 
і поясу передніх плавців (107), хребці (406), 
уламки ребер (543), променів плавців (359), 
основи плавців (17), міжм’язеві (5), окремі 
зуби (15). Ідентифікувати залишки вдалося 

до наступних родин: осетрові — 3, Коро-
пові — 139, Сомові — 8, щукові — 67, оку-
неві — 1739. З них визначено до наступних 
видів і родів: рід Leuciscus (ялець) — 2 ниж-
ньоглоткові кістки; Leuciscus leuciscus (ялець 
звичайний) — 1 зубна кістка; Leuciscus idus 
(в’язь) — 1 потилична кістка, особина була 
довжиною 37 см; рід Rutilus (Плітка) — 1 ниж-
ньоглоткова кістка; Rutilus rutilus (плітка 

х ст., піч 2, 
черінь

невідомо хребець 1 —
невідомо кістки 4 уламки

хІ ст., к. ш. 5, 
вогнище 2

Cyprinidae, Rutilus rutilus нижньоглоткова 1 особина 15 см
Cyprinidae, Rutilus rutilus зуб 2 —
Percidae, Perca fluviatilis луска 113 —
Percidae луска 10 —
невідомо луска 36 циклоїдна
невідомо кістки 63 —
невідомо ребра 10 —
невідомо хребець 7 —
Cyprinidae міжм’язеві 5 —
Percidae, Perca fluviatilis кістки черепа 2 уламки
Cyprinidae, Scardinius 
erytrophthalmus

зуб 1 із зазубринами

невідомо хребець 2 —
невідомо кістки 24 уламки

хІ ст., к. ш. 4б Esocidae, Esox lucius хребець 1 —
Percidae, Perca fluviatilis луска 1 —
невідомо кістки 42 уламки
невідомо луска 2 —
невідомо хребець 2 —

хІ ст., к. ш. 4, 
горіла пляма

Esocidae, Esox lucius хребець 4 —
невідомо хребець 24 —
Percidae, Perca fluviatilis луска 20 —
Percidae луска 2 —
невідомо луска 72 —
невідомо кістки 14 уламки
невідомо гіомандибуляр 1 уламок

хІ ст., к. ш. 4, 
рівчак 10

невідомо хребець 1 —
невідомо луска 1 циклоїдна
Percidae, Perca fluviatilis луска 3 —

хІ ст., об. 11 Esocidae, Esox lucius хребець 4 —
невідомо хребець 39 —
невідомо ребра 3 —
невідомо промінь плавця 2 —
невідомо основа непарного плавця 1 —
Cyprinidae, Leuciscus 
leuciscus

зубна 1 уламок

невідомо кістки 26 уламки
невідомо хребець 3 —
невідомо ребра 4 уламки
невідомо промінь плавця 4 уламки
Percidae, Perca fluviatilis луска 2 —
невідомо луска 7 циклоїдна
Cyprinidae парасфеноїд 1 уламки

Продовження таблиці

опис об’єкта родина, вид Залишок Кількість Примітки
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звичайна) — 4 залишки, довжина 1 особини 
визначена за нижньо-глотковою кісткою — 
15 см; Scardinius erytrophthalmus (краснопірка 
звичайна) — 1 зуб, із характерними зазуб-
ринами; сом звичайний — 8 залишків; щука 
звичайна — 67 залишків, за 5 клейтрумами 
визначено також довжину особин 20; 37; 43; 
15; 33 см; окунь звичайний — 1008 залишків, 
в основному луска, за деякими з кісток чере-

па вдалося визначити довжину особин: 38; 
30; 24; 33; 24; 23; 22; 34; 25 см.

Матеріал з об’єкту празької культури 
опубліковано.

6. Хрінники, поселення (Демидівський р-
н, рівненська обл.), різночасове. Досліджен-
ня 2017 р. Волинської Ае ІА НАН України 
під керівництвом А. Панікарського, об’єкт 24 
давньоруського часу. Матеріал отримано за 

хІ ст., к. ш. 3, 
дорога

Siluridae, Silurus glanis хребець 4 —
Acipenseridae промінь плавця 2 —
Esocidae, Esox lucius хребець 16 —
Percidae, Perca fluviatilis луска 80 —
Percidae луска 45 —
невідомо луска 128 —
невідомо кістки 98 уламки
невідомо кістки зябрового апарату 6 —
Siluridae, Silurus glanis основа променя плавця 1 —
невідомо хребець 64 —
невідомо зяброва кришка 1 уламок
Cyprinidae, Leuciscus idus потилична кістка 1 особина 37 см
невідомо ребра 72 —
невідомо промінь плавця 50 —
невідомо кістки черепа 9 —
Acipenseridae покривна кістка черепа 1 уламок
невідомо кістка вісцерокраніуму 1 уламок
Cyprinidae луска 105 —
Cyprinidae, Leuciscus sp. нижньоглоткова кістка 1 уламок
Cyprinidae, Rutilus sp. нижньоглоткова кістка 1 уламок
Cyprinidae зуб 1 —

XVII ст., к. ш. 2 невідомо луска 1 циклоїдна
невідомо кістки 18 уламки

XVIII ст., об. 8, 
заповнення 2

Percidae, Perca fluviatilis луска 172 —
Percidae луска 104 —
невідомо луска 129 циклоїдна
Esocidae, Esox lucius хребець 7 —
невідомо парасфеноїд 1 уламок
невідомо ребра 99 уламки
невідомо промінь плавця 44 уламки
невідомо хребець 19 —
Cyprinidae нижньоглоткова кістка 2 уламки
невідомо кістки 158 уламки
невідомо зяброва кришка 4 уламки
невідомо основа непарного плавця 14 —
Percidae, Perca fluviatilis кістки черепа 1 —
Esocidae, Esox lucius клейтрум 1 уламок

XVIII ст., об. 5 Percidae, Perca fluviatilis луска 2 —
невідомо луска 21 дуже дрібна, циклоїдна
невідомо хребець 7 дрібні
Esocidae, Esox lucius хребець 1 отвір природній
невідомо кістки 20 уламки

XVIII ст., 
об. 3А, піч

Percidae, Perca fluviatilis луска 1 ніби випалена

Продовження таблиці
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допомогою фільтрації ґрунту зусиллями ек-
спедиції.

На визначення надано матеріали, з яких 
вдалось відібрати 24 мінімально інформативні 
одиниці; решта — надзвичайно дрібні неін-
формативні фрагменти. Вони складаються з 
8 кісток (6 з них хребці) і 16 лусок. опрацьова-
но: 4 луски належало родині Percidae (окуневі), 
вид Perca fluviatilis (окунь звичайний); 12 уламків 
луски циклоїдної визначенню не підлягають; 
1 хребець належить роду Esocidae (щукові), вид 
Esox lucius (щука звичайна); 5 хребців не визна-
чено; 2 уламки кісток не визначено.

7. Поштова Площа (м. Київ), хІІ — пер-
ша половина хІІІ ст. розкопки проводила 

ДП «центр археології Києва» ІА НАНУ під 
керівництвом М. Сагайдака у 2016 р. На ети-
кетці вказано: етап 1, розкоп 1, кв. 25/р. Ма-
теріал отримано класичним способом.

отримано: 2 кістки — dentale — не визначе-
но, однак можуть бути визначені; 2 фрагмен-
ти кісток визначенню не підлягають; 2 лус-
ки — родина Percidae (окуневі), вид Perca 
fluviatilis (окунь звичайний);  3 луски — роди-
на Cyprinidae (Коропові), з яких: 1 — до виду 
не визначено; 2 — вид Abramis brama (лящ).

8. Митрополичий сад (Національний Киє-
во-Печерський історико-культурний заповід-
ник), хІІІ—XIV ст. розкопки 2017 р. сектору 
археології під керівництвом С. тараненка. 

XVIII ст., об. 2 невідомо хребець 7 —
Percidae, Perca fluviatilis луска 6 —
Percidae луска 5 —
невідомо луска 35 —
Cyprinidae луска 4 —
невідомо кістки 7 уламки
Esocidae, Esox lucius хребець 8 —
невідомо хребець 70 —
невідомо промінь плавця 196 уламки
невідомо ребра 290 уламки
невідомо кістки 480 кістки
невідомо передкришка 2 уламок
невідомо зяброва кришка 1 уламок
Percidae, Perca fluviatilis луска 585 —
Percidae луска 565 —
невідомо луска 1224 циклоїдна
Cyprinidae нижньоглоткова кістка 2 уламки
Cyprinidae зуб 3 —
Cyprinidae, Leuciscus sp. нижньоглоткова кістка 1 уламок
невідомо під’язикова (якась із двох) 5 уламки
Esocidae, Esox lucius * зубна 6 —
Esocidae, Esox lucius * клейтрум 5 особини 20; 37; 43; 15; 33 см
Esocidae, Esox lucius передщелепова 1 —
Percidae, Perca fluviatilis підкришка 1 особина 38 см
Percidae, Perca fluviatilis гіомандибуляр 1 особина 30 см
Percidae, Perca fluviatilis зчленівна 1 особина 24 см
Percidae, Perca fluviatilis квадратна 4 особини 33; 24; 23; 22 см
Percidae, Perca fluviatilis верхня під’язикова 2 особини 34; 25 см
Percidae, Perca fluviatilis задньовилична 1 уламок
Percidae, Perca fluviatilis передкришка 2 уламки
Percidae, Perca fluviatilis кістки черепа 3 уламки
Cyprinidae гіомандибуляр 1 уламок
Cyprinidae зубна 2 уламки
невідомо гіомандибуляр 1 уламок
невідомо пояс черевних плавців 2 уламки
невідомо зяброва кришка 1 уламок
невідомо кістки черепа 18 уламки

* Допомогла визначити є. яніш.

Закінчення таблиці
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Матеріал отримано у результаті фільтрації 
ґрунту (проведено зусиллями експедиції).

А. Шурф 1, яма 2Б. Надано три залишки: 
2 хребці — до виду не визначено, 1 луска — 
родина Percidae (окуневі), вид Perca fluviatilis 
(окунь звичайний).

Б. Розкоп 1, яма 2, шар 2. Надано 21 зали-
шок: 18 кісток і 3 луски. 2 хребці представ-
ників родини Esocidae (щукові), вид Esox 
lucius (щука звичайна). В обох отвори при-
родні, такі самі наявні у рецентних зразків; 
1 уламок покривної кістки черепа, роди-
на Acipenseridae (осетрові) вид Acipenser 
gueldenstaedtii (осетер руський; визначення 
до виду — є. Ю. яніш; 4 залишки, які нале-
жать до родини Acipenseridae (осетрові), до 
виду не визначено: уламок покривної кістки 
черепа, уламок парасфеноїда, два уламки 
променів плавців; 7 хребців, до виду не виз-
начено; 4 кістки, до виду не визначено: вісце-
рокраніуму або поясу кінцівок, кістка зябро-
вого апарату, кістка вісцеркраніуму, кістка; 
1 луска — родина Percidae (окуневі), вид 
Perca fluviatilis (окунь звичайний); 2 луски до 
виду не визначено. Матеріал опубліковано.

9. Кицівка 1, поселення (Печенізький р-н, 
харківська обл.), козаччина, XVII—XVIII ст. 
розкопки Ае ДП оАСУ «Слобожанська ар-
хеологічна служба» під керівництвом В. Квіт-
ковського, 2017 р. Матеріал отримано у ре-
зультаті фільтрації ґрунту (С. Горбаненко).

На визначення надійшло 118 залишків. Із 
них 63 не визначено ближче, ніж до Проме-
неперих риб, а саме: 1 кістка скелету непар-
них плавців, 41 уламок кісток, 11 хребців, 
1 промінь плавця, 2 уламки ребер, 5 циклоїд-
них лусок, 1 cleitrum, 1 гіомандибуляр, який, 
ймовірно, можна визначити. 22 ктеноїдні 
луски належать представникам родини оку-
невих, ще 26 — виду окунь звичайний. також 
окуню звичайному належала operculum, за 
якою визначено довжину особини — 16 см. 
три кістки належали щуці звичайній — хре-
бець (можливо, оброблений), dentale (обгорі-
ла), cleitrum, за яким вдалося визначити дов-
жину риби — 40 см. ще три кістки належали 
виду Tinca tinca (лин) нижньоглоткова кістка 
(довжина риби — 24 см) та два cleitrum (виз-
начено довжини риб 31 і 34 см).

таким чином, за 2018 р. вдалося опрацю-
вати матеріали з 9 пам’яток, проаналізувати 
6524 залишків, які належали рибам. Усього 
визначено представників п’яти родин (осет-
рові, Коропові, Сомові, щукові, окуневі) та 
10 видів (осетер руський, лящ звичайний, 
в’язь, ялець звичайний, плітка звичайна, 
краснопірка звичайна, лин, сом звичайний, 
щука звичайна, окунь звичайний). однак, 
4445 залишків вдалося визначити лише як 
такі, що належали представникам Промене-
перих риб, проте навіть для багатьох з них 
вказана роль в будові тіла риби.

За звітний період на визначення надійшли 
матеріали з 6 пам’яток різного віку: хрінни-
ки, Свердловське 1, Шабалинів, Мартинівка, 
Василівка, любеч. рештки риб визначали за 
допомогою остеологічної колекції відділу 
палеонтології Національного науково-при-
родничого музею НАН України (ННПМ). 
Матеріал із пам’яток хрінники, Свердловсь-
ке 1, Шабалинів, любеч отримано методом 
промивання зразків ґрунту. Після інвентари-
зації ці матеріали будуть включені до складу 
фондів відділу палеонтології ННПМ НАНУ 
(колекція рІ). Супутні остеологічні рештки 
(кістки ссавців) передані авторам розкопок і 
наразі зберігаються у різних установах.

1. Хрінники, поселення (Демидівський р-
н, рівненська обл.), різночасове. Досліджен-

ня Волинської Ае ІА НАН України під керів-
ництвом о. Милашевського у 2017 р.

об. 33 (вельбарська культура). отримано 
невелику кількість остеологічного матеріа-
лу: 1 хребець щуки Esox lucius і 2 невеликих 
хребці невизначених костистих риб Teleostei 
indet. Крім того, у заповненні об. 33 виявле-
но 2 фрагменти сточеного корінного зуба 
собаки або вовка Canis familiaris vel C. lupus, 
1 фрагмент верхньої щелепи з М1 польо-
вої миші Apodemus sp., а також 1 нижній рі-
зець, 1 ліктьова кістка, 4 інших кістки пост-
краніального скелета полівок Microtinae gen. 
indet. риба була добута людьми, собака / 
вовк теж асоційовані з поселенням. Нато-
мість рештки гризунів могли потрапити до 
культурного шару пізніше.

О. Ковальчук 

АРХЕОІХТІОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ 2017—2018 рр. 
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об. 31 (давньоруська культура), загальна 
кількість решток — 21 екз., у т. ч. 19 екз. нале-
жать окуню Perca fluviatilis 1 hyomandibulare, 
1 operculare, 17 ізольованих лускових пласти-
нок). Систематичну належність риби за дво-
ма кістками (1 urohyale, 1 фрагмент ребра) 
встановити неможливо, тому вони описані 
як костисті риби невизначені Teleostei indet.

2. свердловське 1 (Коропський р-н, Чер-
нігівська обл.), городище юхнівської й ро-
менської культур. Мезинська Ае ЧНПУ під 
керівництвом о. Черненко у 2017 р. На виз-
начення надійшло 78 зразків решток риб. 
Матеріал походить із розкопок поселення 
(сп. 3) і городища (сп. 4), роменська культу-
ра.

розкоп 2, споруда 3, кв. 31—32а: коропові 
риби невизначені Cyprinidae gen. indet. — 
5 хребців, костисті риби невизначені Teleostei 
indet. — 3 уламки ребер. розкоп 2, спору-
да 3, кв. 25—26: щука Esox lucius — 1 лускова 
пластинка (вік риби — 4 роки), окунь Perca 
fluviatilis — 4 лускових пластинки (вік — 
5 років). Споруда 3: коропові риби невизна-
чені Cyprinidae gen. indet. — 8 фрагментів 
лусок, щука Esox lucius — 1 тулубовий хре-
бець зі штучним отвором (реконструйована 
довжина тіла — 45 см, маса — 0,7 кг), окунь 
Perca fluviatilis — 7 лускових пластинок, кос-
тисті риби невизначені Teleostei indet. — 
1 хребець).

розкоп 2, споруда 4 (городище): лящ 
Abramis brama — 2 крупних луски (вік 7 років), 
коропові риби невизначені Cyprinidae gen. 
indet. (плітка Rutilus rutilus?) — 3 хребці 
та 3 пошкоджених циклоїдних лускових 
пластинки, щука Esox lucius — 1 фрагмент 
palatinum, 1 фрагмент dentale, 2 ізольова-
них зуби, 1 крупна кістка гіоїдного апарату 
(epihyale), 8 цілих лускових пластинок (вік 
риби 3—4 роки), 3 хребці зі штучними от-
ворами (діаметр — 6 мм, 5 мм, 5 мм). хребці 
найімовірніше належать одній особині. На 
це вказують їхні зіставні розміри. реконс-
труйована довжина тіла риби 50 см, маса 
0,9 кг. Крім того, знайдені рештки окуня 
Perca fluviatilis (9 цілих лускових пластинок), 
судака Sander lucioperca (5 лускових пласти-
нок), невизначених костистих риб Teleostei 
indet. — 9 фрагментів хребців, 1 фрагмент 
ребра, 1 кістковий фрагмент. Список риб за 
матеріалами розкопок 2017 р. із Свердловсь-
кого налічує 4—5 видів — лящ, щука, окунь, 
судак і, ймовірно, плітка. Усі вони є звичай-
ними елементами озерно-річкової іхтіофау-
ни України і вже раніше визначені для цього 
поселення (див.: Черненко, о. є., Кравченко, 
р. А., Горбаненко, С. А., Горобець, л. В., Ко-
вальчук, о. М., Сенюк, о. Г., Сергєєва, М. С. 
2017. Біоархеологічні дослідження роменсь-
кого городища Свердловське І (Іх—х ст.) на 

Чернігівщині. Археологія і давня історія Украї-
ни, 1, с. 266-301). За кількістю ідентифікова-
них решток домінує окунь, на другому міс-
ці — щука, третє місце посідає судак. окремо 
слід звернути увагу на перфоровані хребці 
щук. характер їх обробки аналогічний до 
раніше виявлених зразків (див., наприклад: 
Горбаненко, С. А., Гошко, т. Ю., Дзнелад-
зе, о. С., Ковальчук, о. М., Милашевський, 
о .С., Нестеровський, В. А., Панікарський, 
А. В., Сергєєва, М. С. 2018. Намисто вель-
барської культури з хрінників. Археологія, 2, 
с. 80-97).

3. Шабалинів, ур. Ведмедки, городище 
(Коропський р-н, Чернігівська обл.), городи-
ще юхнівської й роменської культур. Ае під 
керівництвом р. Кравченка у 2017 р. На виз-
начення надійшло 44 зразки решток риб, 
представлених кістками та ізольованими 
лусковими пластинками. Матеріал походить 
з двох ям роменської культури (№ 3 і 5).

траншея 1, яма 3 (глибина 1,8—1,9 м): 
коропові риби невизначені Cyprinidae 
gen. indet. — 1 фрагмент глоткової кістки 
(ceratobranchiale), 3 лускових пластинки; 
щука Esox lucius — 1 фрагмент правої dentale 
з трьома зубами (належала досить крупній 
дорослій особині ≈70 см у довжину і масою 
≈2,5 кг), 2 ізольованих зуби, 3 фрагменти 
лускових пластинок; окунь Perca fluviatilis — 
1 фрагмент maxillare, 3 цілих лускових плас-
тинки (вік риби — 4—5 років); костисті риби 
невизначені Teleostei indet. — 5 хребців, 
1 промінь плавця.

траншея 1, яма 5 (глибина 2,0—2,18 м): 
коропові риби невизначені Cyprinidae 
gen. indet. — 1 хребець, 5 лускових пласти-
нок; щука Esox lucius — 4 ізольованих зуби, 
1 фрагмент хребця, 3 лускових пластинки; 
окунь Perca fluviatilis — 5 лускових пластинок 
від молодої особини; костисті риби невизна-
чені Teleostei indet. — 1 urohyale, 3 хребці.

4. мартинівка, печерне поселення (Застав-
нівський р-н, Чернівецька обл.), збори Б. рі-
душа, 2018 р. У відкладах, датованих хІІ—
XIII ст., знайдено рештки коропа Cyprinus 
carpio (1 interoperculare, 1 suboperculare, 
1 basioccipitale, 2 фрагменти cleithrum), ко-
ропових риб невизначених Cyprinidae gen. 
indet. (1 фрагмент ceratobranchiale), щуки 
Esox lucius (1 фрагмент parasphenoideum, 
1 interoperculare, 1 тулубовий хребець), а та-
кож костистих риб невизначених Teleostei 
indet. (1 хребець, 2 фрагменти ребер).

5. Василівка, поселення / житло XIV—
XVIIст. (Сокирнянський р-н, Чернівецька 
обл.), матеріал із заповнення печі. розкопки 
археологічної експедиції під керівництвом 
П. Нечитайла у 2017 р. (за припущеннями 
начальника експедиції, матеріал до печі пот-
рапив у результаті діяльності хижих птахів, 
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що трапилось після загибелі житла). єди-
ною кісткою риби з поселення є basioccipitale 
ляща Abramis brama .

6. любеч, посад XVII—XVIII ст. (ріпкинсь-
кий р-н, Чернігівська обл.), споруда сере-
дини XVII ст. любецька Ае Чернігівського 
національного педагогічного університету 
імені т. Г. Шевченка під керівництвом о. Ве-
ремейчик у 2016 р. У заповненні печі (роз-
коп 2, кв. 15—16, гл. 1,97 м) виявлено значну 
кількість луски ляща Abramis brama (274 ізоль-
ованих лускових пластинки) і дорослої щуки 
Esox lucius (28 лускових пластинок).

Із відкладів під піччю отримані такі іх-
тіологічні рештки: лин Tinca tinca — 1 глот-

кова кістка (ceratobranchiale) зі зруйнова-
ними глотковими зубами; коропові риби 
невизначені Cyprinidae gen. indet. — 50 ізо-
льованих лускових пластинок; щука Esox 
lucius — 1 фрагмент нижньощелепної кіс-
ки (dentale), 1 фрагмент піднебінної кіст-
ки (palatinum), 1 лускова пластинка; окунь 
Perca fluviatilis — 3 цілих і 1 фрагментарна 
передкришки (praeoperculare), 1 фрагмент 
cleithrum, 240 лускових пластинок; костисті 
риби невизначені Teleostei indet. — 5 хреб-
ців, 2 промені плавців, 13 фрагментів ребер. 
разом із рештками риб до проби потрапили 
3 фрагменти зубів свині свійської Sus scrofa 
f. domestica .

За результатами сезону 2018 р. на визна-
чення надійшли матеріали з семи пам’яток: 
єристівка, Комарів 1, острів, Києво-Пе-
черська лавра, цитадельна, 3, Дубовець та 
Печера Василівка.

рештки визначали за допомогою остеоло-
гічної колекції палеонтологічного відділу На-
ціонального науково-природничого музею 
НАН України (м. Київ) (далі: NMNHU-P).

Єристівка (Кременчуцький р-н, Полтавсь-
ка обл.), 9—10 ст. до н. е. розкопки Дніп-
ровської рятувальної експедиції. Номери 
зберігання: NMNHU-P Av-4870—4882. Вияв-
лено 13 кісткових решток птахів, з яких дві 
належали домашній курці (Gallus domestica), 
11 — гусці (Anser cf. A. anser). З усіх знайде-
них кісток (коракоїди, вилочка, груднина 
та хребці) для зняття промірів придатний 
лише коракоїд. Він належав крупній гусці 
— довжина кістки 71,0 мм, але знахідки не 
дають можливості встановити чи була це до-
машня гуска (Anser domestica), чи дика фор-
ма гуски сірої (Anser anser). На сьогодні не 
існує достовірних свідчень про утримання 
домашніх гусей на території України в часи, 
що передували залізному віку. тому, ймовір-
но, рештки з єристівки належали крупному 
представнику гуски сірої. 

Комарів 1 (Кельменецький р-н, Чернівець-
ка обл.), 4 ст. н. е., черняхівська культура. 
розкопки під керівництвом о. Петраускаса. 
Номери зберігання: NMNHU-P Av-4837—
4869. У похованні 7 виявлено 33 кістки одно-
го півня.

Острів (м. Біла церква, Київська обл.), дру-
га половина 3 ст. н. е., черняхівська культура. 
Номери зберігання: NMNHU-P Av-4883—
4885. Виявлено три кісткових рештки із яких 
дві належали курці та одна самцю дрохви (Otis 
tarda). Другий вид привертає увагу, оскільки в 
наші дні дрохва рідкісна і, занесена до Черво-
ної книги України. Попри те що в 20 ст. відо-
мі зустрічі дрохви під Києвом, цей вид віддає 
перевагу сухим відкритим ландшафтам і по-
ширений переважно в степовій зоні України. 
Знахідки решток дрохви відносно нечисельні 
на пам’ятках теплих періодів голоцену (ат-
лантичний період, римський кліматичний 
оптимум, Середньовічний кліматичний оп-
тимум) і більш чисельні в прохолодні сухі 
періоди (бореальний період, суббореальний 
період, Кліматичний песимум раннього Се-
редньовіччя) (Горобець, яненко 2015). Знахід-
ка дрохви в пам’ятнику острів узгоджується з 
цим висновком. також ця знахідка дає підста-
ви припускати, що в другій половині 3 ст. н.е. 
в регіоні існували сухі відкриті ландшафти. 
Проте для остаточного підтвердження даного 
висновку необхідні додаткові дослідження.

Києво-Печерська Лавра (м. Київ), 17—18 ст. 
н. е. розкопки під керівництвом С. таранен-
ка. Матеріали повернуто на зберігання Киє-
во-Печерському заповіднику. У кухонних ре-
штках виявлено 23 кістки молодого курчати 
(6—9 місяців). В похованні виявлено рештки 
яйця з товщиною шкаралупи 0,32—0,34 мм, 
що відповідає розмірам курячого яйця ма-
сою 45—50 г.

Л. Горобець 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕШТОК ПТАХІВ У ЗНАХІДКАХ 2018 р. 
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Цитадельна, 3 (м. Київ), 18 ст. н. е. розко-
пки під керівництвом Г. Івакіна, В. Івакіна, 
В. Баранова та А. оленича. Номери збері-
гання: NMNHU-P Av-2357—2499, NMNHU-
P Av-4251—4268, NMNHU-P Av-4694—4834. 
Загалом виявлено 301 рештку птахів, із яких 
більшість придатна до визначення. Пере-
важають кістки домашніх птахів, в першу 
чергу курки домашньої (190 решток). та-
кож виявлено рештки індика домашнього 
(Meleagris gallopavo) (34 кістки, мінімальна 
кількість особин: 3). Частина кісток належа-
ла водоплавним птахам: гусці (39 кісток) та 
качці (17 кісток). Відомо, що домашні та дикі 
форми цих птахів (гуска домашня-гуска сіра 
та качка домашня-крижень) не відрізняють-
ся за ознаками та майже не відрізняються по 
розмірам. Попри те, що точне визначення не 
можливе, скоріш за все це були саме домашні 
птахи. якби знайдені рештки належали пта-
хам, добутим на полюванні, то в місцезна-
ходженні також мали б бути рештки інших 
мисливських видів водоплавних птахів. Але 
виявлено лише одну кістку чирянки малої 
(Anas crecca).

рештки не домашніх видів птахів малочи-
сельні. окрім кістки чирянки малої, виявлено 
одну кістку сороки та дві кістки голуба. Стан 
збереження решток голубів незадовільний 
для точного визначення виду. це або домаш-
ні/здичавілі одомашнені представники виду 
голуб сизий (Columba livia), або рештки голу-
ба-синяка (Columba oenas), що мешкає в лісі.

Наявні рештки курчат (щонайменше двох 
особин віком менше 1 року, та двох особин 

віком близько 1 року) та щонайменше семи 
курок із медулярною тканиною (ознака того, 
що птах загинув у період відкладання яєць). 
Виявлено кістки кінцівок двох півнів, із 
яких один був молодою особиною (близько 
1 року), а інший каплуном. також виявлено 
рештки дуже крупних курей, які, ймовірно, 
були півнями, оскільки за розміром близькі 
до найбільших представників сучасних без-
породних курей.

Наведені дані: 1) велика кількість решток 
домашніх птахів; 2) велике різноманіття до-
машніх птахів (курка, індик, качка, гуска); 
3) велика кількість курей вбитих в період 
відкладання яєць; 4) наявність решток кур-
чат та 5) наявність решток сороки (вид, що 
завдає шкоди птахівництву) дозволяють з ви-
сокою долею ймовірності припускати наяв-
ність пташиного двору на території об’єкту 
цитадельна, 3.

Дубовець (м. Дубно, рівненська обл.), 
17—19 ст. н. е. розкопки під керівництвом 
Ю. Пшеничного. Завдяки використанню ме-
тодики промивання, отримано велику кіль-
кість дрібних решток птахів, а також шкара-
лупи яєць. робота над визначенням триває, 
на даний момент виявлено рештки виключ-
но домашніх видів: курки, гуски домашньої 
та качки домашньої (Anas domestica).

Печера Василівка (Сокирянський р-н, Чер-
нівецька обл.), пізній голоцен, вік уточнюєть-
ся. розкопки В. Панича. Номери зберігання: 
NMNHU-P Av-2500—4250. Знайдено велику 
кількість (1751 кістку) решток птахів, робота 
над визначенням триває.

У 2018 р. за одонтологічною методикою 
було опрацьовано антропологічні матеріа-
ли ямної культури (24 індивіди) з могиль-
ника Виноградне на р. Молочній. розкопки 
цього могильника здійснювала у 1982—1985 
і 1991 р. Запорізька археологічна експе-
диція під керівництвом В. отрощенка та 
Ю. рассамакіна. Антропологічний матеріал 
з могильника опрацьовували К. Шепель та 
л. литвинова. Матеріал зберігається в ант-
ропологічних фондах Інституту археології 
НАН України.

Програма одонтологічного дослідження 
включала як описові, так і метричні ознаки, 
які фіксувались за методичними рекоменда-
ціями о. Зубова.

одонтологічний комплекс, притаманний 
серії ямного часу з Виноградного, харак-
теризується виразною європеоїдністю. За 
розмірами зубів вона макродонтна. За біль-
шістю одонтоскопічних ознак досліджена 
вибірка цілком гармонійно вписується до 
кола ямних серій, особливо з території Ук-
раїни, проте декілька ознак виокремлюють 

Ю. Ушкова 

АНАЛІЗ ОДОНТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯМНОГО ЧАСУ  
З МОГИЛЬНИКА ВИНОГРАДНЕ 
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Виноградне з кола серій ямного часу. це, в 
першу чергу, дуже високий відсоток горби-
ка Карабеллі (75 %), підвищена частота 1pa 
(3) — 44,4 %, значний рівень редукції гіпоко-
нуса на М2 (r hy) — 33,3 %. Із значним рівнем 
редукції гіпоконуса контрастує тенденція до 
матуризації молярів нижнього ряду: знач-
ний відсоток 6-горбкових М1 — 11,1 % та 
відсутність 4-горбкових форм М1. З високою 
частотою (25 %) представлений фен + 5М1, 
що в сучасних групах характеризує середнь-
оєвропейський одонтологічний тип. Виріз-
няється серія також відсутністю краудингу 
(crI2).

На матеріалах серії за археологічними та 
одонтологічними ознаками виділяється не-
велика група з шести індивидів, умовно на-
звана групою А. Варто зважати на критич-
но малу чисельність індивідів у групі, що 
впливає на достовірність результатів, проте 
можемо зазначити певні цікаві тенденції. З 
одонтологічної точки зору вона характери-
зується мікродонтизмом та своєрідним ком-
плексом одонтоскопічних ознак. За деякими 
ознаками спостерігається суттєва відмінність 
індивідів групи А від решти похованих на 
могильнику Виноградне (відсутність лопа-
топодібності верхніх різців, форм +5М1). 
Проте найцікавіша картина складається 
при розгляді ознак, що вирізняють Виног-
радне з-поміж інших серій ямної культур-
но-історичної області. Зокрема серед одон-
тоскопічних характеристик групи А бачимо 
максимальний рівень вираженості горбика 

Карабеллі — кожний індивід, включений до 
групи (5 випадків з 5), мав цю ознаку хоча б 
на одному з М1. В 1 з 3 випадків (33 %) зафік-
сований варіант 3 борозни 1pa на М1. Більш 
виразною, ніж у серії в цілому, є й асимет-
рична картина редукованості молярів верх-
нього ряду (r hy — 66 %) та матуризованості 
молярів нижнього (М1 6 — 20 %, М1 4 — 0 %, 
присутність саме в цій групі єдиного на всю 
серію випадку 5-горбкового М2). отже більш 
виразним є саме той комплекс ознак, який 
виокремлює Виноградне з кола серій ямної 
культурно-історичної області, а це дозволяє 
припустити, що цю своєрідність зумовлює 
саме та частина населення, що залишила по-
ховання, включені до групи А.

Зважаючи на вищесказане можна висуну-
ти гіпотезу, що поховання цієї групи марку-
ють появу на території Північно-Західного 
Приазов’я нової групи населення із своєрід-
ним обрядом та антропологічним (зокрема 
одонтологічним) типом. Зважаючи на каліб-
ровані значення радіовуглецевих дат, опуб-
лікованих Görsdorf et al. для трьох поховань 
групи А, можемо припустити, що це сталося 
приблизно у 29—28 ст. до н. е. це припущен-
ня, зроблене на статистично незначному 
матеріалі, вимагає підтвердження на більш 
чисельних одонтологічних вибірках. тен-
денції, відзначені в статті, перевірятимуться 
при роботі з іншими серіями ямного часу з 
території України.

результати дослідження опубліковані 
(«Археологія», 2018, 2).

У 2018 р. продовжувалися  дослідження 
антропологічного матеріалу з розкопок мо-
гильників черняхівської культури.

Легедзине. У 2018 р. тривали розкопки 
могильника черняхівської культури біля 
с. легедзине (Черкаська обл.). Їх проводи-
ла Черняхівська легедзинська експедиція 
(Б. Магомедов, С. Діденко, о. Милашевс-
кий). Антропологічний матеріал передано 
для дослідження у лабораторію Відділу біо-
археології Інституту археології НАН Украї-
ни. Він походив з чотирьох інгумацій та чо-
тирьох кремацій даної культури.

Кремації. Кремації представлені невели-
кою кількістю перепалених кісток. Маса 
фрагментів кісток з окремих поховань ко-
ливається від 11,34 г (п. 76) і до 110,3 г (п. 74). 
Скоріше за все, ми маємо справу з кремацією 
на стороні, а для поховання збиралася неве-
лика кількість кісткових решток.

У всіх випадках представлені дрібні улам-
ки черепа та кістки окремих відділів пост 
краніального скелету.

На кістках  фіксуються параболічні трі-
щини, що свідчить, що кістки не були зне-
жирені.

Т. Рудич 

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ З РОЗКОПОК 
МОГИЛЬНИКІВ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
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Колір перепалених кісток варіює, але може 
свідчити, що кремації проходила на відкри-
тому вогнищі при температурі 600—900 °С.

Із чотирьох поховань за обрядом кремації 
одне було парним (п. 74). У ньому фіксують-
ся кісткові рештки дорослої людини та ди-
тини у віці Infantilis I, а також уламки кісток 
тварини (дрібної рогатої худоби). У випадку 
з кістками тварини, ми скоріше за все, маємо 
справу з повторною термічною обробкою.

Поховання 75 містило уламки кісток дити-
ни у віці Infantilis I.

Поховання 76 і 77 належали дорослим лю-
дям.

Інгумації. Скелети з поховань за обрядом 
інгумації збереглися погано, незважаючи на 
те, що були  взяті монолітом.

П. 78 належало дитині у віці Infantilis I 
(біля 2 років, + чи — 8 місяців).

У п. 79 і 80 були поховані жінки у віці 35—
45 років. Кістяк людини з п. 81 належав лю-
дині у віці 30—40 років, стать визначається, 
але  з певною долею сумніву, як жіноча.

Попівка. Навесні 2017 р. проводилися архео-
логічні дослідження могильника черняхівсь-
кої культури біля с. Попівка липовецького 
р-ну Вінницької обл., по трасі прокладання 
трубопроводу Уренгой-Помари-Ужгород 
(автори розкопок о. Петраускас, М. Авра-
менко). Було відкрито 22 поховання за обря-
дом трупопокладення.

Матеріали з могильника біля с. Попівка 
вивчаються за різними антропологічними 
програмами в лабораторії Відділу біоархе-
ології ІА НАН України. Збереженість кіст-
кового матеріалу погана. Після реставрації 
кісткового матеріалу придатними для до-
сліджень за краніологічною програмою вия-
вилися 3 чоловічих та 9 жіночих черепа.

Вибірка чоловічих черепів. Чоловіки  харак-
теризуються середньодовгими (2 випадки) 
та довгими (1 випадок) черепами. За фор-
мою дві черепні коробки були доліхокран-
ні, а один мезокранний, але з тенденцєю до 
доліхокранії.

обличчя на верхньому рівні коливається 
від середньоширокого (1 випадок) до широ-
кого (2 випадки). Горизонтальне профілю-
вання обличчя на назомалярному рівні різке. 
Ніс виступає добре (візуально), спинка носа 
вигнута. орбіти низькі та середньовисокі.

Вибірка жіночих черепів з Попівки. Більш 
представницькою виявилася серія жіночих 
черепів. Вона характеризується довгою че-
репною коробкою, що важливо до цієї ка-
тегорії належать усі черепи вибірки. Висота 
черепа знаходиться на межі середніх та знач-
них розмірів. За формою черепної коробки 
серія в середньому вияві доліхокранна.

обличчя в середньому вияві середньо-
високе та середньошироке з тенденцією до 

широкого. За верхньолицевим  покажчиком 
обличчя — мезен.

Горизонтальне профілювання обличчя 
різке на верхньому і на середньому рівні. За 
загальним кутом обличчя воно ортогнатне.

орбіти середніх розмірів за абсолютними 
розмірами та покажчиками.

Ніс середньовисокий та вузький, як за аб-
солютними розмірами, так і покажчиками. 
Кут виступу кісток носа великий, перенісся 
високе, спинка носа вигнута. 

 жіноча вибірка має яскраво виражені  
європеоїдні риси. Великі розміри черепної 
коробки вважаються характерними в першу 
чергу для європеоїдів північного кола.

жіноча вибірка з могильника Попівка 
є досить однорідною у своїй основі. Усі жі-
ночі черепи мають велику довжину, се-
редньошироке або широке обличчя і, що 
особливо важливо, серед них переважають 
доліхокранні форми. така яскраво означена 
доліхокранія не є характерною для жіночих 
груп черняхівської культури, серед жіночих 
черепів в ній чітко переважають мезокран-
ні форми, які визначають середні характе-
ристики жіночих груп різних регіонів. У 
нашому випадку така концентрація жінок 
з доліхокранними черепами на могильнику 
біля с. Попівка може демонструвати або їх 
родинних зв’язки, або усі ці жінки мали ге-
нетичні витоки в популяціях, де для жінок 
типова така яскрава доліхокранія.

На територіально найближчих Попівці 
могильниках черняхівської культури, з яких 
представлено антропологічний матеріал, що 
придатний для краніологічних досліджень, а 
саме, з Петриківців та Косанова, жінки пред-
ставлені зовсім іншими морфологічними 
типами. І в Косаново і у Петриківці ми має-
мо справу з брахікранними, широколицими 
черепами з послабленним горизонтальним 
профілюванням обличчя.

Поєднання ж довгої черепної коробки, 
доліхокранії та середньоширокого з тенден-
цією широкого обличчя  характеризує, окрім 
Попівки, жінок лише з одного могильник 
черняхівської культури — Маслово.

При розширені кола груп, що були залучені 
для порівняльного аналізу, ми можемо відзна-
чити, що така комбінація ознак не характерна 
для жіночих груп культури Синтана-де-Му-
реш, а також вельбарської культури Польщі, 
але вона репрезентує окремі групи з Прибалти-
ки 2—5 ст. Балтські групи від 2 до 13 ст. відрізня-
лися найрізкішою доліхокранією в європі. В іс-
торичній перспективі в 10—13 ст. доліхокранія, 
як характеристика черепного покажчика жіно-
чих серій буде, окрім балтських груп, характер-
на також для племен дреговичів та радимичів, 
тобто груп, які на думку низки антропологів 
сформувалися на балтському субстраті.



Методи природничих наук в  археологі ї

�0�

За результатами статистичного аналізу з 
залученням хронологічно близьких жіно-
чих серій європи група з Попівки дещо дис-
танціюється від загального черняхівського 
масиву та займає проміжне положення між 

збірними групами черняхівської культури 
Північного Причорномор’я, Синтана-де -
Муреш, Середнього Подніпров’я з однієї сто-
рони та низкою серій Прибалтики 2—5 ст. 
(Марвелес, єйгуляй).

У результаті археологічних досліджень у 
м. Вінниця, проведених Волино-Поділь-
ською експедицією ІА НАН України під 
керівництвом Л. Виногродської у 2018 р., 
антропологічна колекція з міста попов-
нилася новими матеріалами. У цьому се-
зоні досліджено понад двадцять поховань 
XVIII—хІх ст. у Старому місті на території 
Литовського замку і біля Спасо-Преобра-
женського собору.

Для антропологічного дослідження пере-
дано матеріали з 23 поховань: 21 зі Старого 
Міста і два — зі Спасо-Преображенсько-
го собору. тринадцять поховань належали 
чоловікам, вісім — жінкам, одне — підлітку 
і лише в одному була похована дитина 8—
10 років. Дані про стан збереженості кістя-
ків та статево-вікові визначення наведено 
у таблиці.

опрацювання кісткових решток здійсню-
валося в антропологічній лабораторії Інс-
титуту археології НАН України. Для виз-
начення статі і біологічного віку похованих 
застосовано загальноприйняті методики 
(Vallois 1937; Alekseev, Debets 1964; Gerasimov 
1955; Ubelaker 1978; Brothwell 1981; Buikstra & 
Ubelaker 1994). Виміри черепів проводилися 
за стандартною краніологічною програмою 
(Martin 1928), кути горизонтального профі-
лювання обличчя вираховувалися за допомо-
гою номограми (Алексеев, Дебец, 1964). Для 
оцінки вимірювальних ознак використову-
вались таблиці розмірних категорій Г. Дебе-
ца (Алексеев, Дебец, 1964). При характерис-
тиці серії також використана краніоскопічна 
методика (Kozintsev 1992).

Антропологічні матеріали з поховань у 
Старому місті. Поховання 1 (розкоп 1, кв. 9—
10) належало чоловікові 30—35 р. Череп 
коричнево-жовтуватий, незадовільної збе-
реженості, нижня щелепа в гарному стані. 
Черепна коробка візуально малих розмірів, 

рельєф надбрівних дуг помірний. Соско-
подібні відростки великі. Черепні шви об-
літеровані з внутрішньої сторони, з зовніш-
ньої відкриті. Зношеність зубів відповідає 
2—3 балам.

Поздовжній діаметр черепної коробки 
малих розмірів, поперечний дуже великий, 
за індексом череп брахікранний (85,2). Ви-
сотний діаметр черепної коробки помірних 
розмірів. Довжина основи черепу мала. лоб-
на кістка помірно широка. обличчя профі-
льоване помірно. орбіти і ніс виміряти не 
вдалось через погану збереженість.

Надорбітний отвір (Foramina supraorbitalе) 
на чоловічому черепі присутній з правої 
сторони і відсутній з лівої. У нижній частині 
лямбдоподібного шва (Ossa Wormii suturae 
lamdoideae — L3) присутня вормієва кісточка з 
правої сторони черепа.

Поховання 1 (кв. 11) належало чоловікові 
30—40 р. Череп коричнево-жовтуватий, за-
довільної збереженості, нижня щелепа в на-
явності, представлена фрагментами. Череп-
на коробка середніх розмірів, пошкоджені 
вилиці та нижня її частина. рельєф надпе-
ренісся та надбрівних дуг виражений добре, 
розвиток потиличного горба можна оцінити 
2 балами. Соскоподібні виростки великих 
розмірів. Черепні шви закриті з внутрішньої 
сторони, а із зовнішньої відкриті на всіх ді-
лянках. Зношеність зубів відповідає 2—3 ба-
лам.

Поздовжній діаметр великий, поперечний 
помірний, за індексом череп доліхокранний 
(74,5). лобна кістка та потилиця широкі. 
обличчя помірно високе, ширину виміря-
ти неможливо. лице клиногнатне, горизон-
тальне профілювання обличчя дуже сильне 
як на верхньому, так і на середньому рівнях. 
орбіти помірної ширини і малої висоти, 
хамеконхні за індексом (75,0). Ніс середнь-
ої висоти та малої ширини, за покажчиком 

Ю. Долженко, І. Потєхіна 

АНАЛІЗ КРАНІОЛОГІЧНОЇ СЕРІЇ З ПОХОВАНЬ  
XVIIІ—ХІХ ст. У ВІННИЦІ 
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вузький (45,1). Перенісся помірно високе за 
симотичним індексом і дуже високе за дак-
ріальним. Кут випинання носа великий 
(33,0°). Глибина іклової ямки (fossa canina)  
мала.

Надорбітний отвір (Foramina supraorbitalе) 
на чоловічому черепі присутнй з двох сторін 
(«східна» ознака). Піднебінний поперечний 
шов з обох боків зафіксований як варіант 
Iа. Задньовиличний шов (ЗВШ) відсутній 
як з правої, так і з лівої сторони («західна» 
і «північна» ознака). Клиноподібний верх-
ньощелепний шов присутній з обох сторін 
(європеоїдна ознака). Підорбітний візеру-
нок з правої сторін визначений як фор-
ма IІI, з лівої — форма ІІ. В нижній частині 
лямбдоподібного шва (Ossa Wormii suturae 
lamdoideae — L3) присутня вормієва кісточка з 
обох сторін черепа (європеоїдна ознака).

Поховання 1 (відвал) належало жінці 
20—25 р. Череп коричнево-жовтуватий, не-
задовільної збереженості, нижня щелепа 
відсутня. рельєф надбрівних дуг слабкий, 
потилиця не збереглась. Соскоподібні від-
ростки малих розмірів. Зношеність зубів від-
повідає балу 1.

лоб помірно широкий. Верхня висота об-
личчя середня. Ніс помірної висоти та малої 
ширини, за індексом (45,8) він вузький (леп-
торинія). Перенісся високе. орбіти помірно 
високі (мезоконхія).

Поховання 1а (розкоп 1) належало, ймовір-
но, жінці, вік якої визначити не вдалося. Че-
репна коробка та обличчя не збереглися, за 
винятком лобної кістки. рельєф надбрівних 
дуг слабкий. лоб помірно широкий.

Поховання 2 (кв. 22, Старе місто, схід) нале-
жало чоловікові 35—45 р. Череп коричнево-
жовтуватий, доброї збереженості, нижня ще-
лепа в наявності. Черепна коробка візуально 
невелика, це підтверджується і виміром 
горизонтальної окружності черепа через 
точку офріон, яка виявилась малих розмірів 
за світовими стандартами (501 мм). рельєф 
надперенісся та надбрівних дуг виразний, 
потиличний виступ не розвинутий. Соско-
подібні відростки великих розмірів. Черепні 
шви облітеровані з внутрішньої сторони, а з 
зовнішньої лише починають заростати. Зно-
шеність зубів відповідає 3—4 балам.

Поздовжній діаметр малий, поперечний 
середній, за індексом череп брахікранний 

Перелік, збереженість та статевовікові визначення матеріалу з поховань XVIII—хІх ст. у м. Вінниця

Місце знаходження № поховання Стать Вік, роки Збереженість, 
1—4 бали

репрезента-
тивність

Старе місто, литовський 
замок, кв. 11 1 ♂ 30—40 ++ сran, mand, pks
там само, кв. 22, відвал 1 ♀ 35—45 ++++ сran, pks
там само, розкоп 1, відвал 1 ♀ 20—25 + сran, fr, pks
там само, завал, верх 1 ♀ — + сran, fr
там само, схід, відвал 2 ♂ 30—40 ++++ сran, pks
там само, квадрат 22 2 ♂ 35—45 ++++ сran, mand, pks
там само, розкоп 1, відвал Череп 2 ♀ 30—35 ++++ cran
там само, кв. 11 3 ♂ 35—45 ++++ сran, pks
там само 4 ♀ 45—55 +++ сran, pks
там само, прирізка 7 ♀ 30—40 ++++ сran, pks
там само Череп 9, верх ♂ 50—60 + сran, fr
там само, розкоп 1 9 ♂ 50—60 + сran, fr, pks
там само Череп 9а ♂ 30—40 ++++ сran, mand, pks
там само 10 ♂ 50—60 ++++ сran, mand, pks
там само 13 — 8—10 ++ pks fr.
там само 14 — 14—15 + сran, fr, pks, fr
там само 18 ♂ 30—40 ++++ сran, pks
там само, схід 29 ♀ 25—35 + сran, mand, pks
там само, розкоп 1 1а ♀ — + рks, fr
там само, завал, верх Фрагменти черепа 1z ♂ 35—45 + сran, fr
там само, відвал Череп 1а ♂ 50—60 + сran, fr
Спасо-Преображенський 
собор Череп 1 ♂ 25—35 +++ сran, mand
там само Череп 2, завал 

кісток ♂ 25—35 ++++ сran, mand

Умовні позначення: ♂ — чоловік; ♀ — жінка; сran — цілий череп; pks — посткраніальний скелет; fr — фраг-
менти; mand — нижня щелепа.
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(80,7). Вушна висота мала (110,5), малий і ви-
сотний діаметр черепної коробки. лобна кіс-
тка помірно широка, чоло похиле.

обличчя мезогнатне, досить широке за аб-
солютним розміром (136,5 мм) і помірно ви-
соке, на що вказує і верхньолицевий індекс 
(52,7). лобно-виличний покажчик малий. 
Профілювання обличчя помірне на верх-
ньому і сильне на середньому рівні. орбіти 
малої ширини і висоти, мезоконхні за індек-
сом (81,7). Ніс помірної висоти та ширини, за 
покажчиком помірно широкий (48,1) — ме-
зоринія. Перенісся помірно високе за симо-
тичним індексом і високе за дакріальним. 
Глибина іклової ямки (fossa canina) велика. 
обличчя характеризується помірним випи-
нанням носових кісток щодо лінії вертикаль-
ного профілю обличчя (27,0°).

Надорбітний отвір (Foramina supraorbitalе) 
на чоловічому черепі присутній з обох 
сторін. Піднебінний поперечний шов з обох 
боків зафіксований як варіант (Iа). Задньови-
личний шов (ЗВШ) присутній з правої сторо-
ни і відсутній з лівої. Клиноподібний верх-
ньощелепний шов присутній з фронтальної 
сторони, відсутній з дорсальної. Підорбіт-
ний візерунок з правої сторони виявлений 
як форма IІI, з лівої — ІІ. В нижній частині 
лямбдоподібного шва (Ossa Wormii suturae 
lamdoideae — L3) присутня вормієва кісточка з 
обох сторін черепа, але з правого боку вияв-
лено ще і «східну» ознаку: вставну кісточку в 
потилично-соскоподібному шві (Ossa Wormii 
suturae occipitomastoideae). отже на черепі при-
сутні сім східних ознак (враховуючи праву і 
ліву сторону, а також фронтальну і тильну). 
З огляду на ці ознаки та брахікранну форму, 
можна припускати наявність певної східної 
домішки.

Череп 2 з відвалу (розкоп 1) належав жінці 
30—35 р. Череп коричнево-жовтуватий, гар-
ної збереженості, нижня щелепа відсутня. 
Черепна коробка сфеноїдної форми, візу-
ально помірних розмірів, рельєф надбрівних 
дуг слабкий, потиличний виступ розвине-
ний слабо. характеризується помірним поз-
довжнім і дуже великим поперечним діамет-
ром черепної коробки, за покажчиком череп 
виразно брахікранний (88,2). його горизон-
тальна окружність через офріон є дуже ве-
ликою (514 мм). Висота від базіону помірна. 
лобна кістка помірно широка у фронталь-
ній і дуже широка у дорсальній частині.

обличчя досить широке на рівні вилиць 
(129,6 мм), помірної висоти (64,0мм), широке 
за верхньолицевим індексом (49,4). лобно-
виличний індекс малий. Профілювання об-
личчя помірне на верхньому (141,9°) і мале 
на середньому рівні (128,0°). орбіти помірної 
ширини і малої висоти, мезоконхні за індек-
сом (78,6). Ніс помірної висоти та дуже вузь-

кий (21,5 мм), за покажчиком вузький (44,8). 
Перенісся низьке за симотичним індексом 
(34,8) і дуже високе за дакріальним (65,1). 
Глибина іклової ямки (fossa canina) мала. Кут 
випинання носа великий (27,0°).

Надорбітний отвір (Foramina supraorbitalе) 
на жіночому черепі присутній з обох сторін 
(«східна» ознака). Піднебінний поперечний 
шов з правої сторони зафіксований як «схід-
ний» (ІІІар), а з лівого боку європеоїдний 
варіант (IІІа). Задньовиличний шов (ЗВШ) 
відсутній з обох боків. Клиноподібний верх-
ньощелепний шов присутній і з фронтальної 
сторони, і з дорсальної (європеоїдна ознака). 
Підорбітний візерунок з правої сторони ви-
явлений як форма II, з лівої — І. У нижній 
частині лямбдоподібного шва (Ossa Wormii 
suturae lamdoideae — L3) присутня вормієва 
кісточка з лівої сторони черепа. З правої сто-
рони також вона присутня, але виявлено ще 
вставну кістку і в потилично-соскоподібно-
му шві (Ossa Wormii suturae occipitomastoideae). 
Враховуючи цю й інші «східні» ознаки та ви-
разну брахікранію і сфеноїдну форму чере-
па, можна зробити припущення про монго-
лоїдною домішку у похованої.

Із 37 краніофенетичних ознак на цьому 
черепі було зафіксовано 19 фенів. Подаємо 
їх перелік в анатомічному порядку. Norma 
Facialis: під орбітою з обох сторін присут-
ні по одному отвору Foramina infraorbitale 
accessorium. Norma Lateralis: на вилиці з обох 
сторін зафіксовано виступ — Spina processus 
frontalis ossis zygomatici. У лускоподібному 
скроневому шві присутні поодинокі вставні 
кісточки малих розмірів (Ossа Wormii suturae 
squamosае). Norma Occipitalis: у нижній час-
тині лямбдоподібного шва L3 (Ossa Wormii 
suturae lamdoideae — L3) з обох сторін присут-
ні по дві вормієві кісточки. У верхній частині 
лямбдоподібного шва (L1) з правої сторони 
виявлено дві кісточки. На соскоподібному ви-
ростку з обох сторін присутній отвір (Foramen 
mastoideum). Norma Basilaris: з обох сторін 
виявлено задньомищелкові отвори (Canalis 
condylaris). З правої сторони черепа виявле-
но розділення під’язичного каналу (Canalis 
hipoglossalis bipartitum). Форма поперечного 
піднебінного шва Sutura palatina transversa — 
увігнута. Torus palatinus оцінюється балом 1.

Череп 3 (Старе місто, литовський замок, 
кв. 11) належав чоловіку 35—45 р. Череп ко-
ричнево-жовтуватий, гарної збереженості, 
масивний, нижня щелепа відсутня. Форма 
черепної коробки наближається до сфеноїд-
ної. Череп візуально великий, рельєф над-
брівних дуг виразний (3—4 бали), потилич-
ний виступ розвинений сильно (3—4 бали). 
характеризується помірним поздовжнім і 
великим поперечним діаметрами черепної 
коробки, за покажчиком череп брахікран-
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ний (83,3). Горизонтальна окружність через 
офріон помірних розмірів (516мм). Висота 
черепа від базіону велика. лобна кістка по-
мірно широка у фронтальній і широка у 
дорсальній частині.

обличчя на рівні вилиць дуже широке за 
абсолютним розміром (144,3 мм), помірної 
висоти (70,0 мм) й широке за верхньолице-
вим індексом (48,5). лобно-виличний індекс 
дуже малий. Профілювання обличчя сильне 
на верхньому (139,5°) і помірне на середнь-
ому рівні (136,2°). орбіти помірної ширини 
і дуже малої висоти, хамеконхні за індек-
сом (69,9). Ніс дуже малої висоти та малої 
ширини (23,5 мм), за покажчиком помірно 
вузький (50,0). Перенісся помірно високе за 
симотичним індексом (39,2) і малої висоти 
за дакріальним (43,9). Глибина іклової ямки 
(fossa canina) мала. Кут випинання носа вели-
кий (30,0°).

Надорбітні отвори (Foramina supraorbitalе) 
на чоловічому черепі відсутні з обох сторін. 
Піднебінний поперечний шов з обох боків 
зафіксований як європеоїдний (Іа). Задньо-
виличний шов (ЗВШ) відсутній як з правої, 
так і з лівої сторони. Клиноподібний верхнь-
ощелепний шов присутній як з фронтальної 
сторони, так і з дорсальної (європеоїдний на-
прям). Підорбітний візерунок з обох сторін 
виявлений як форма II. В нижній частині 
лямбдоподібного шва (Ossa Wormii suturae 
lamdoideae — L3) відсутні вормієві кісточки з 
обох сторін черепа.

Поховання 9 (розкоп 1) належало чолові-
кові 50—60 р. Череп коричнево-жовтуватий, 
незадовільної збереженості, нижня щелепа 
відсутня. Черепна коробка візуально вели-
ких розмірів, рельєф надбрівних дуг слаб-
кий, потиличний виступ розвинений слабо. 
Соскоподібні виростки помірних розмірів. 
Черепні шви облітеровані з внутрішньої 
сторони, з зовнішньої вони заросли на ок-
ремих ділянках. Зношеність зубів відповідає 
4—5 балам.

Поздовжній та поперечний діаметри ве-
ликі, за індексом череп мезокранний (78,1). 
Висотний діаметр черепної коробки дуже 
великих розмірів. лобна кістка дуже ши-
рока у фронтальній і широка у дорсальній 
частині. обличчя дуже широке. орбіти і ніс 
виміряти не вдалось у зв’язку із поганою збе-
реженістю.

Піднебінний поперечний шов з обох боків 
зафіксований як варіант (Iа). Задньовилич-
ний шов (ЗВШ) відсутній і з правої, і з лівої 
сторони. Клиноподібний верхньощелепний 
шов присутній з обох сторін. Підорбітний 
візерунок з двох сторін виявлений як фор-
ма III.

 Поховання 9 належало чоловікові 30—40 р. 
Череп коричнево-жовтуватий, доброї збере-

женості, з нижньою щелепою. Черепна ко-
робка візуально малих розмірів, рельєф над-
брівних дуг помірний, потиличний виступ 
розвинений слабо. Соскоподібні виростки 
малих розмірів. Черепні шви облітеровані з 
внутрішньої сторони, з зовнішньої заросли 
на окремих ділянках. Зношеність зубів від-
повідає 4—5 балам.

Поздовжній діаметр дуже малий, попереч-
ний помірний, за індексом череп брахікран-
ний (83,3). Вушна висота мала (111,9), але 
висотний діаметр черепної коробки (від 
базіону) помірний. Горизонтальна окруж-
ність через точку офріон малих розмірів за 
світовими стандартами. Потилиця помірно 
широка. лобна кістка широка у фронталь-
ній частині і помірно широка у дорсальній.

обличчя ортогнатне, вузьке на рівні вили-
ць (129,5 мм.), дуже малої висоти, однак ши-
роке за верхньолицевим індексом (49,2) — 
еуріен. лобно-виличний індекс великий. 
Профілювання обличчя сильне як на вер-
хньому, так і на середньому рівнях. орбіти 
помірної ширини і дуже малої висоти, хаме-
конхні (низькі) за індексом (75,9). Ніс дуже 
малої висоти та помірної ширини, за покаж-
чиком широкий (55,3), хамеринія. Перенісся 
помірно високе як за симотичним індексом, 
так і за дакріальним. Глибина іклової ямки 
(fossa canina) мала. За світовим масштабом, 
обличчя характеризується великим випи-
нанням носових кісток щодо лінії вертикаль-
ного профілю обличчя (30,0°).

Надорбітні отвори (Foramina supraorbitalе) 
відсутні з двох сторін. Піднебінний попереч-
ний шов з обох боків зафіксований як варіант 
(Iа). Задньовиличний шов (ЗВШ) відсутній і з 
правої, і з лівої сторони. Клиноподібний вер-
хньощелепний шов присутній з фронталь-
ної сторони, відсутній з дорсальної. Підор-
бітний візерунок з обох сторін виявлений 
як форма II. У нижній частині лямбдоподіб-
ного шва (Ossa Wormii suturae lamdoideae — L3) 
присутня вормієва кісточка з лівої сторони 
черепа.

Поховання 10 (Старе місто, схід) належало 
чоловікові 50—60 р. Череп коричнево-жов-
туватий, доброї збереженості, нижня щеле-
па присутня. Зуби верхньої щелепи випали 
прижиттєво, альвеоли заросли. На нижній 
щелепі також відзначається прижиттєва втра-
та зубів, окрім двох різців. Черепна коробка 
візуально малих розмірів, рельєф надбрів-
них дуг помірний, потиличний виступ роз-
винений слабо. Соскоподібні виростки ма-
лих розмірів. Черепні шви, окрім скроневих, 
облітеровані як з внутрішньої сторони, так і 
зовні. Зношеність різців відповідає 4—5+ ба-
лам.

Поздовжній діаметр черепа малий, по-
перечний великий, за індексом череп 
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брахікранний (84,2). Вушна висота помірна 
(114,4), як і висотний діаметр черепної ко-
робки (від базіону). Горизонтальна окруж-
ність через точку офріон середніх розмірів 
за світовими стандартами. Потилиця широ-
ка. лобна кістка помірно широка у фрон-
тальній частині і широка у дорсальній.

обличчя досить широке за виличною ши-
риною (137,2 мм) і за верхньолицевим індек-
сом (44,5). лобно-виличний індекс середній. 
Профілювання обличчя помірне на верхньо-
му і на середньому рівнях. орбіти малої ши-
рини і дуже низькі, мезоконхні за індексом 
(77,5). Ніс малої висоти й ширини, за покаж-
чиком широкий (46,0), хамеринія. Перенісся 
високе як за симотичним індексом, так і за 
дакріальним. Носові кістки характеризують-
ся великим випинанням щодо лінії верти-
кального профілю обличчя (32,0°). Глибина 
іклової ямки мала.

Поховання 18 належало чоловікові 30—40 р. 
Череп коричнево-жовтуватий, доброї збере-
женості, нижня щелепа відсутня. Черепна 
коробка візуально невелика, рельєф надбрів-
них дуг помірний, потиличний виступ не 
розвинений, потилиця не виступає. Соско-
подібні виростки великі. Черепні шви част-
ково облітеровані з внутрішньої сторони, а 
із зовнішньої відкриті. лоб сильно похилий, 
візуально обличчя прогнатне. Зношеність 
зубів відповідає 4—5+ балам.

Поздовжній діаметр дуже малий, попереч-
ний помірний, за індексом череп брахікран-
ний (83,3). Вушна висота середня (114,4), але 
висотний діаметр черепної коробки вели-
кий. Горизонтальна окружність через точку 
офріон дуже малих розмірів за світовими 
стандартами. Потилиця помірно широка, 
на межі з вузькою. лобна кістка помірно ши-
рока у фронтальній частині і вузька у дор-
сальній. обличчя на рівні вилиць вузьке за 
абсолютним розміром (128,8 мм) та низьке, 
за верхньолицевим індексом (48,9) — еуріен. 
лобно-виличний індекс великий. обличчя 
мезогнатне, добре профільоване у горизон-
тальній площині на верхньому і на середнь-
ому рівнях. орбіти помірної ширини і дуже 
малої висоти, мезоконхні за індексом (76,1). 
Ніс малої висоти й дуже малої ширини, за 
покажчиком вузький (45,1) — лепторинія. 
Перенісся високе як за симотичним індек-
сом, так і за дакріальним. Глибина іклової 
ямки (fossa canina) помірна. Відзначається 
значне випинання носових кісток щодо лінії 
вертикального профілю обличчя (31,0°).

Надорбітні отвори (Foramen supraorbitalе) 
на черепі відсутні з обох сторін («західна» оз-
нака). Задньовиличний шов (ЗВШ) відсутній 
з обох сторін (європеоїдна ознака). Клино-
подібний верхньощелепний шов (КВШ) від-
сутній з двох сторін як з правої, так і з лівої 

сторони черепа. Піднебінний поперечний 
шов з обох сторін зафіксований як варіант 
(Iа) — європеоїдна ознака. У нижній частині 
лямбдоподібного шва (Ossa Wormii suturae 
lamdoideae — L3) відсутні вормієві кісточки 
з обох боків. В потилично-соскоподібному 
шві (Ossa Wormii suturae occipitomastoideae) 
кісточки відсутні з обох сторін (європеоїд-
на ознака). Підорбітний візерунок (ПоВ) за 
своєю формою з обох боків зафіксований як 
варіант (II).

Поховання біля Спасо-Преображенсько-
го собору.

Череп 1 (розкоп 1) належав чоловікові 25—
35 р. Череп коричнево-жовтуватий, гарної 
збереженості, без нижньої щелепи. Череп-
на коробка візуально помірних розмірів, 
рельєф надбрівних дуг добре розвинений. 
Соскоподібні відростки середні. Черепні 
шви частково закриті з внутрішньої сторони, 
а зовні відкриті. Зношеність зубів відповідає 
1—3 балам.

Поздовжній та поперечний діаметри по-
мірні, за індексом череп брахікранний (80,0). 
Вушна висота входить до середнього класу 
величин (113,4), а висотний діаметр черепної 
коробки (від базіону) великих розмірів. Гори-
зонтальна окружність через точку офріон по-
мірна. Потилиця вузька. лобна кістка вузька 
як у фронтальній, так і у дорсальній частині.

обличчя широке як за абсолютним роз-
міром (137,0 мм), так і за верхньолицевим ін-
дексом (44,5). лобно-виличний індекс дуже 
малий. Горизонтальне профілювання об-
личчя дуже сильне на верхньому рівні, на 
середньому лице уплощене. орбіти дуже ма-
лої ширини і висоти, мезоконхні за індексом 
(76,9). Ніс малої висоти та помірної ширини, 
за покажчиком середній (50,9) — мезоринія. 
Перенісся дуже високе як за симотичним, 
так і за дакріальним індексом. Глибина ікло-
вої ямки (fossa canina) мала.

Надорбітні отвори Foramina supraorbitalе 
(Но) на черепі відсутні з обох сторін. З обох 
боків в нижній частині лямбдоподібного 
шва (Ossa Wormii suturae lamdoideae — L3) від-
сутні вормієві кісточки. Клиноподібний вер-
хньощелепний шов спостерігається з трьох 
сторін і відсутній з правої фронтальної сто-
рони. Піднебінний поперечний шов з пра-
вої сторони визначений як ІІI а (європеоїдна 
ознака), з лівої — ІІІ ар («східна»). Підорбіт-
ний візерунок з обох сторін зафіксований як 
варіант I. Виличний шов відсутній.

Череп 2 (завал кісток) належав чоловікові 
25—35 р. Череп коричнево-жовтуватий, не-
задовільної збереженості, нижня щелепа в 
наявності. Черепна коробка середніх роз-
мірів. рельєф надперенісся та надбрівних 
дуг помірні, район потиличного горба зруй-
нований. Соскоподібні виростки великих 
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розмірів. Черепні шви почали заростати з 
внутрішньої сторони, а з зовнішньої вони 
відкриті на всіх ділянках. Зношеність зубів 
відповідає 1—2 балам.

Поздовжній діаметр помірний, попереч-
ний малий, за індексом череп мезокранний 
(75,6). Частина склепіння зруйнована, тому 
вушну висоту та висотний діаметр виміряти 
не вдалося. лобна кістка вузька, на межі з по-
мірними розмірами.

обличчя вузьке на рівні вилиць (128,0 мм) 
і помірно широке за верхньолицевим індек-
сом (50,0). лобно-виличний покажчик по-
мірний. Профілювання обличчя сильне на 
верхньому і помірне на середньому рівні. 
орбіти малої ширини і висоти, мезоконхні 
за індексом (80,4). Ніс дуже малої висоти та 
помірної ширини, за покажчиком широкий 
(53,2), хамеринія. Перенісся помірно високе 
як за симотичним індексом, так і за дакріаль-
ним. Глибина іклової ямки мала. 

За результатами краніологічного вив-
чення похованих на території Старого міс-

та і біля Спасо-Преображенського Собору 
можна зазначити, що населення Вінниці 
XVIII—XIX ст. загалом належало до мезоб-
рахікранного типу європеоїдів, і, можливо, 
не відзначалося антропологічною однорід-
ністю. У розглянутій вибірці присутні всі 
форми черепної коробки, однак у середнь-
ому виразі чоловічі черепи мезокранні на 
межі з брахікранією, а жіночі — брахікранні. 
Вони мають середньошироке обличчя, різко 
профільоване у чоловіків і слабше у жінок, а 
також помірної висоти орбіти в обох групах 
(мезоконхія) та помірно широкий ніс (ме-
зоринія). На окремих черепах відзначаєть-
ся низка краніоскопічних ознак, які дозво-
ляють припустити присутність невеликої 
східної домішки. остаточні висновки будуть 
зроблені після узагальнення даних аналізу 
всього масиву антропологічних матеріалів 
з цієї пам’ятки, щорічне накопичення яких 
сприятиме подальшому вивченню процесів 
формування антропологічного складу насе-
лення міста Вінниці.


