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Від упорядників 
 

  



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

6 

ЗМІСТ 

ВІД УПОРЯДНИКІВ 5 

ЗМІСТ 

Валентина Білоусько 

6 

ВІДБИТКИ ТКАНИН НА КЕРАМІЦІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ДОБИ ІЗ ФОНДОВОЇ 

ЗБІРКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА 

«ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

 

8 

Тетяна Бондаренко, Ольга Зайцева  

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА КИЇВЩИНІ  

У 50-60-ТІ РОКИ ХХ СТ. 

 

14 

Олександра Бузько, Валерій Саєнко  

МАРІЯ ВЯЗЬМІТІНА – ДОСЛІДНИЦЯ МИСТЕЦТВА СКІФІЇ 19 

Галина Бузян   

ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАМʼЯТОК ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА 

ЛІВОБЕРЕЖЖІ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА 

 

23 

Наталія Бурдо 

КЕРАМІЧНІ ПРЯСЛА З ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКИХ ПАМ’ЯТОК КИЇВЩИНИ 

 

39 

Михайло Відейко 

ДОСЛІДЖЕНЯ ПАМ’ЯТОК ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА КИЇВЩИНІ У 

2016-2017 РОКАХ 

Марія Відейко  

АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ 

 

 

45 

 

 

54 

Ольга Гудзій 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА РЖИЩІВЩИНІ 

Тетяна Нераденко 

 

59 

ПІДСУМКИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛЮХОВОГО БУГРА У 

1992-2013 РОКАХ 

Олександр Павлик 

 

63 

НАУКОВІ ВИМІРИ СПІВПРАЦІ ЖУРНАЛІВ «АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЛЕТОПИСЬ ЮЖНОЙ РОССИИ» ТА «КИЕВСКАЯ СТАРИНА» 

Олександр Прядко 

ЯГОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ НА р. СУПІЙ: ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

АРХЕОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК 

Михайло Роздобудько, Олександр Юрченко 

ЕНЕОЛІТИЧНЕ ПОХОВАННЯ НА ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКІЙ ПАМ’ЯТЦІ 

КРУТУХА-ЖОЛОБ ПОБЛИЗУ ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

Марина Стрельник  

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МЕМОРІАЛЬНИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ 

ВИСТАВОК (НА МАТЕРІАЛАХ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ 

УКРАЇНИ) 

Дмитро Тетеря, Олександр Прядко 

НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО АРХЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ 

ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ (ЗА ДАНИМИ АРХЕОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ 2017 РОКУ) 

 

 

71 

 

 

78 

 

 

84 

 

 

 

93 

 

 

103 

 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

7 

Юрій Толкачов, Світлана Крамарова, Руслан Осадчий, Віталій Пономаренко 

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СТАН ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА 

ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ МАЄТКУ ФОН МЕКК ТА 

ГОРОДИЩА В С. СВІТИЛЬНЯ 

В’ячеслав Шерстюк 

ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ДАВНІХ ШЛЯХІВ З ПОСУЛЛЯ НА ПЕРЕЯСЛАВ 

Олександр Юрченко 

БАГАТОШАРОВА ПАМ’ЯТКА ДУБКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ 

Олена Якубенко 

АНТРОПОМОРФНА ПЛАСТИКА З ТРИПІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЖОЛУДІВКА 

ТА ГРУШОВА ПОБЛИЗУ С. ХАЛЕП’Я НА КИЇВЩИНІ 

 

 

 

117 

 

126 

 

132 

 

 

136 

МИХАЙЛО РОЗДОБУДЬКО – ДОСЛІДНИК ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ СТАРОВИНИ 

(ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 

 

150 

157 

  



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

8 

УДК 903-033.64:069(1-4)(477.41-21 Переяслав) 

Валентина Білоусько 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ВІДБИТКИ ТКАНИН НА КЕРАМІЦІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ДОБИ ІЗ ФОНДОВОЇ 

ЗБІРКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА 

«ПЕРЕЯСЛАВ» 

 

У статті публікуються матеріали із фондової збірки НІЕЗ «Переяслав», що 

висвітлюють ткацтво за часів трипільської культури. 

Ключові слова: трипільська культура, ткацтво, плетіння, тканина.   

 

Одним із маловивчених питань побуту трипільців є давнє ткацтво. Джерелами для його 

дослідження слугують знахідки керамічних деталей вертикального ткацького верстата – 

відтяжок,  пряслиць до веретена  та зразки тканин, що збереглися у вигляді відбитків на денцях 

ліпного посуду. Про останню групу знахідок на сьогодні маємо недостатньо даних. 

Перші повідомлення про відбитки тканин на керамічному посуді трипільців зробив 

Є. Штерн, який на поселенні Петрени виявив кілька фрагментів денець та посудину типу 

кратера, що мали відтиски тканин [10, с. 33]. Найбільш цікаві масові матеріали були добуті під 

час досліджень поселення Стіна на Вінниччині. У 1927 р. С. С. Гамченком серед фрагментів 

кераміки було виявлено 8 уламків денець із відбитками текстилю [7, с. 33]. На тому ж 

поселенні М. І. Макаревичем у 1958 р. знайдено десять фрагментів денець, на яких зафіксовано 

дванадцять відбитків різних тканин [4, с. 29]. Проводячи дослідження на Середньому Дністрі 

у 1950-х рр. Т.С. Пассек виявила кілька денець, зокрема, біля с. Вовчинець ур. Клиш та с. 

Ломачинці ур. Плита, що мали відбитки полотняного переплетіння та плетива типу 

рогожки [9, с. 58;8, с. 57]. 

Досить поширеними є відбитки циновки грубого плетіння на кухонній кераміці з 

пізьотрипільських поселень Північного Причорномор’я. За В. Г. Збеновичем такі 

відтиски містять 68% із усіх денець на Усатівському поселенні та 27% денець, знайдених у 

Маяках [1, с. 81]. 

На високий рівень розвитку ткацтва у пізньотрипільських племен Північної Молдови 

звертає увагу В.І. Маркевич. Майже у кожному дослідженому ним житлі знаходилися грузила 

для ткацького верстату та пряслиця. Дослідник  повідомляє про значну кількість відбитків 

різних тканин та плетіння гачком або кочердиком і спицями [5, c. 114-155]. 

Унікальною і єдиною на сьогодні, є знахідка жмута обвуглених ниток, що збереглися у 

шматку перепеченої обмазки. Вони виявлені у 1949 р. Т.С. Пассек на поселенні Поливанів 

Яр [8, c. 55]. Пасмо чорного кольору, складалося із прямих дуже ламких окремих ниток. Ці 

матеріали, разом із денцем з відбитком тканини із поселення Ломачинці ур. Плита, були 

передані для вивчення у Криміналістичну лабораторію Інституту права АН СРСР. Завдяки 

макрозйомці вдалося прослідкувати техніку скручування ниток у трипільські часи. Це одна з 

найдавніших і простих технік, що не потребує складних пристосувань. Нитки скручували із 

двох пучків волокон рослинного походження у бік тильної поверхні руки, тобто, мають 

кручення вправо. Відбиток на денці посудини із Ломачинців містив зразок плетеної по колу 

тканини [8, с. 55-57]. 

Уперше детально опрацювала відбитки текстилю М. Новіцька. Вона проаналізувала 

частину фрагментів денець із відбитками тканин із розкопок С.С. Гамченка й В.І. Маркевича 

на поселенні Стіна та досліджень Є. Штерна у Петренах. Мікроскопічний аналіз відбитків 

тканин було проведено у лабораторії Хіміко-технологічного інституту Академії наук УРСР. 

За класифікацією дослідниці є два види тканин: виготовлені на ткацькому верстаті шляхом 

переплетіння двох систем ниток – основи і піткання та плетені за допомогою спиць або гачка, 

якими низкою петель формується ланцюжок [6, с. 45]. Із досліджених фрагментів лише один 

мав відбиток плетіння. Для його виготовлення застосовано просте однорідне плетіння 
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спицями, у якому безперервна нитка, шляхом згинання, утворює ряд петель. У наступному 

ряді петлі нитки переплітались із петлями попереднього ряду. Такий узор плетіння сьогодні 

називають «панчішним». Діаметри петель на відтиску дорівнюють 5,5 мм. Нитка нерівна, 

товщиною 1,9 – 1,3 мм [6, c. 46]. 

Усі інші зразки були виготовлені шляхом ткання на вертикальному верстаті. Залежно від 

того, як переплітається основа і піткання, утворюються різні типи тканин. Найпростіше 

переплетіння – так зване полотняне, де кожна нитка основи переплітається з кожною ниткою 

піткання, послідовно огинаючи одна одну то згори, то знизу. Інший вид ткання – репсове 

переплетіння. Воно формується коли нитки піткання так тісно збиті, що майже зовсім ховають 

нитки основи. Таке переплетіння  ще називають килимовим або гобеленовим. Полотняне 

ткання було зафіксовано на чотирьох фрагментах, решта – репсове [6, с. 46]. 

Під час дослідження відтисків тканин дослідниці вдалося визначити товщину первісних 

ниток. Їх могли виготовляти із рослинних волокон (льон, коноплі) та  вовни (кози, вівці). Усі 

вони скручені праворуч (волокно лягає у напрямі прорізу звичайного гвинта), що відповідає 

прядінню веретеном. Товщина ниток від 0,7 мм до 1,5-1,9 мм [6, с. 51]. Це вказує на те, що 

первісні нитки були досить тонкими. На відбитках полотняного переплетіння щільність 

тканини складає у основі 5 ниток на 1 см, піткання – 6 ниток на 1 см. Товщина ниток на цих 

зразках 0,7-1,00 мм у основі та 1,0-1,5 мм піткання. У тканинах репсового (гобеленового) 

переплетіння нитки основи натягнені рідше 3-4 нитки на 1 см, а піткання навпаки, щільно 

зсунуте 6-7 ниток на 1 см. Товщина ниток у основі 1,1-1,2 мм, піткання – 1,4-1,7 мм. 

Лабораторне вивчення відбитків все ж не надало точної інформації про матеріал ниток. 

Оскільки фактура глини не досить ніжна і рівна, щоб відбити фактуру волокна. На думку М. 

Новіцької, плетені зразки зроблені із вовни, полотняні тканини виготовляли із рослинних 

волокон, а репсове переплетіння може мати рослинну основу і вовняне піткання [6, с. 51]. 

Значно доповнюють відомі матеріали публікації В.А. Косаківського, В.В. Очеретного та 

В.П. Прилипка про нові знахідки відтисків тканин на кераміці із пізньотрипільських поселень 

Бернашівка, Чечельник, Білий Камінь, Ялтушкова у межиріччі Дністра та Південного Бугу [2, 

3]. Особливо цікаві зразки плетіння спицями та гачком, виявлені на поселеннях Бернашівка та 

Ялтушкова. Відбиток тканини в’язаної спицями має чіткий відтиск рядів виворотної сторони 

панчішного в’язання. На трьох фрагментах відображено в’язання гачком стовпчиками з 

одним, двома та трьома накидами [2, с. 36-37; 3, с. 41-43]. Дані зразки мають високу якість 

виконання і засвідчують певні навички і вправність майстра.  

У фондовій збірці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

зберігається колекція із 13 фрагментів кераміки з відбитками тканин. Дані матеріали походять 

із досліджень Т.Г. Мовші на трипільських пам’ятках у Подністров’ї. Шість фрагментів із 

поселення біля с. Жванець Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької області, чотири із 

поселень біля с. Непоротово та три із с. Ломачинці Сокирянського р-ну Чернівецької обл. 

На жаль, майже усі уламки мають не чіткі, фрагментарні відтиски, іноді недбале ліплення 

та дуже затерту поверхню. За збереженими відбитками можемо виділити два різновиди 

текстильних виробів: тканих на вертикальному верстаті та плетених. 

Ткані тканини поділяються на два типи: полотняного та репсово-килимового 

переплетіння (за М. А. Новіцькою). 

До першого типу ткання – полотняного – в нашій колекції належать три фрагменти (рис. 

1). На них добре простежуються нитки основи і нитки піткання. У зв’язку із поганою якістю 

відбитків та значною зношеністю тканини досить складно визначити щільність та напрямок 

ниток основи й піткання. Товщину ниток без лабораторного дослідження визначити вважаємо 

неможливим. Фрагмент першого денця (рис. 1, 1) має відтиск тканини полотняного 

переплетіння майже по всій поверхні. Тканина дуже зношена, щільність близько 8-9 ниток на 

1 см². Другий фрагмент має недбале ліплення та грубо загладжену поверхню (рис. 1, 2). 

Тканина відбилась не по свій поверхні, щільність 6-7 ниток на 1 см². Відбита на глині тканина 

дуже зношена. На третьому фрагменті відбиток зберігся невеликою смугою. Поверхня дуже 

затерта. Щільність тканини близько 5-6 ниток на 1 см².  
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На шести фрагментах наявні відбитки тканин репсово-гобеленового переплетіння 

(рис. 2). Можна чітко визначити певні особливості ткання на всіх відбитках, зокрема те, що 

нитки основи натягнені рідше і майже не помітні, а нитки піткання щільно зсунуті. На 

першому фрагменті відбиток покриває всю поверхню (рис. 2. 1). Помітна зморшка брижа від 

зібганої тканини, у кількох місцях поверхня загладжена. Основа і піткання лягають 

правильними паралельними рядами. Нитки основи натягнені рідше – 6 на 1 см, а піткання 

зсунуте щільніше – 8 на 1 см. Це вказує на досить тонку структуру ниток та тканини. На 

другому та третьому фрагментах відтиски частково стерті під час знімання посудини із 

підставки (рис. 2. 2, 3). На останньому відбилася дуже зношена, зібгана тканина. Щільність 

основи – 3 нитки на 1 см, а  піткання – 5 ниток на 1 см. Наступний фрагмент має дуже затерту 

поверхню (рис. 2. 4) Відтиск заповнює всю поверхню денця. Нитка значно товща, складає 2 

нитки основи та 4 нитки піткання на 1 см². Інші два уламки денець від товстостінних посудин 

мають дуже затерту поверхню (рис. 2. 5, 6). Відбитки містять взірці досить товстої нитки, 

щільність основи 1-1, 5 нитки на 1 см, а піткання 2 нитки на 1 см. 

На нашу думку, один із фрагментів містить відбиток плетіння гачком (рис. 3. 1). 

Простежуються рівні горизонтальні ряди петель без стовпчика, що вказує на високу 

майстерність виконавця.  

Ще три фрагменти мають відбитки плетіння по колу. Ймовірно, це плетені гачком 

рогіжки (рис. 3. 2, 3 ). Як вважає В.І. Маркевич, їх могли робити із липового лика. Також 

дослідник повідомляє про плетені із ликової мотузки круглі підкладки. Їх виготовляли із 

скрученої з двох ниток мотузки, яку обертали по спіралі від центру до периферії, переплітаючи 

радіально нитками лику [5, с. 116]. Вірогідно, такий відтиск маємо на нашому фрагменті 

(рис. 3. 4). 

Матеріали фондової збірки НІЕЗ «Переяслав» доповнюють та збагачують відомі на 

сьогодні дані про тканини, які виготовляли племена трипільської культури. Такі відбитки 

залишалися на посуді завдяки появі у кінці середнього та на пізньому етапах існування 

Трипілля нової технології ліплення посуду на підставці. Під час його формування під денце 

підкладали шматок тканини чи плетива, на якому зберігався відбиток тканини. Завдяки таким 

знахідкам, в тому числі і нашим, стало можливим дослідниками виділяти для доби енеоліту 

різні техніки ткацтва: полотняного, килимового (гобеленового) та візерункового переплетіння, 

а також кілька видів тканин: мішковини, полотна, репсу, килимового. 

Із представленої невеликої колекції випливає, що крім полотен зроблених на ткацькому 

верстаті трипільці виготовляли й трикотажі, плетені спицями або гачком, що чітко фіксують 

відбитки на денцях керамічних виробів. Слід зазначити, що знахідки відбитків такого 

в’язаного полотна на трипільському посуді є одними з найдавніших у Європі. 

Питання ткацтва за часів Трипілля потребує нових досліджень, уточнень та публікацій 

матеріалів.  
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Valentyna Biloysko 

PRINTS OF FABRIC ON THE CERAMICS OF TRYPILLIAN ERA FROM THE 

FOUNDATION OF THE NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHICAL 

RESERVE «PEREIASLAV» 

The article contains the materials from the foundation of the national historical and 

ethnographical reserve «Pereiaslav». These materials deals with the Trypillian weaving. 

Key words: Trypillian culture, weaving, plait, fabric. 

 

Рис. 1. Відбитки тканин полотняного переплетіння на денцях посудин із трипільських 

поселень: 1 – Жванець; 2, 3 – Ломачинці. 
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Рис. 2. Відбитки тканин килимового переплетіння на денцях посудини із трипільських 

поселень: 1, 2, 4 – Непоротове;  3, 6 – Жванець; 5 – Ломачинці. 
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Рис. 3. Відбитки плетених тканин на денцях посудини із трипільських поселень: 

 1, 2, 3 – Жванець; 4 – Непоротове. 
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УДК 902.2(477.41)«2016/2017» 

Тетяна Бондаренко, Ольга Зайцева 

(Київ) 

 

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА КИЇВЩИНІ У 50-60-ТІ РОКИ ХХ СТ. 

 

Археологічні дослідження на Київщині мають досить довгу історію, яка сягає ще ХІХ 

ст. Розглядуваний період між 1950 та 1969 рр. охоплює час, коли з початку археологічного 

вивчення краю вже минуло понад сто років, коли вже діяла ціла низка дослідницьких 

інституцій  від академічних до музейних установ. Результати експедицій та відкриття тих 

двох десятиліть багато в чому стали фундаментом наступних фундаментальних праць, які 

і нині зберігають свою актуальність. Саме тоді своє вагоме слово сказали вже відомі 

дослідники, а також прийшло у науку покоління дослідників, які визначали обличчя вітчизняної 

археології у наступні десятиліття. З огляду на ці міркування вивчення історії регіональних 

археологічних досліджень є важливими як для вивчення шляхів розвитку археологічної науки 

в Україні, так і оцінки її перспектив у ХХІ столітті. 

Ключові слова: археологічні дослідження, Київщина, розвідки, розкопки, історія 

археології. 

 

У дослідженні використано відомості звітів про польові дослідження в межах Київської 

області (Науковий архів Інституту археології НАН України) в її адміністративних межах на 

відповідний період, що охоплюють період у два десятиліття між 1950 та 1969 рр. Розглянуто 

питання стосовно динаміки польових досліджень, тематики та складу дослідників, піднято 

питання стосовно публікацій та використання результатів досліджень у наукових розробках, 

їх значення для розвитку археологічної науки. Не враховано археологічні розвідки та розкопки 

на території міста Києва (у його тодішніх межах), які мають стати темою окремого 

дослідження. 

За нашими підрахунками між 1950-1969 рр. на Київщині було проведено 93 археологічні 

експедиції. З них 17 були присвячені археологічним розвідкам, решта 76 – розкопкам, тобто 

співвідношення на рівні 1:4,5. Подібний стан речей можливо пояснити тою обставиною, що 

значний обсяг розвідкових робіт на Київщині вже було виконано раніше, у довоєнні та перші 

повоєнні роки, дому дослідники у більшості випадків користувалися переважно їх 

результатами. З іншого боку таке співввідношення вказує на певну недооцінку важливості та 

значення археологічних розвідок, які і досі не охопили багатьох районів Київщини. 

По рокам експедиційна активність розподілилася нерівномірно (рис. 1). За цей час було 

всього чотири сезони, коли було зорганізовано від 8 до 12 експедицій (всього 38), тобто понад 

третину загального числа польових досліджень. Плідним був 1950 р. – 10 експедицій, по тому 

аж до 1962 р. щорічно працювало від двох до п’яти, а 1955 р. взагалі не відбулося жодної. 

Наступний сплеск активності починається 1962 р. – 12 експедицій, наступного року – 8, далі 

до 1969 рр. їх працювало  від 2 до 7. Кількісно переважали експедиції, які займалися 

розкопками – 76 з 93. 

У чому причина такої нерівномірності? Якщо подивитися розподіл польових робіт за 

видами, то під час польового сезону 1950 р.  переважали не розвідки (2 експедиції), а розкопки 

(8 експедицій), причому частково розвідувального характеру, в найближчих околицях міста і 

займалися ними виключно співробітники Інституту археології. Це можна пояснити в першу 

чергу фінансовими та почасти організаційними труднощами – з моменту завершення Другої 

Світової війни йшов лише п’ятий рік. Пік дослідницьких робіт 1962 р. (12 експедицій) та 

1963 р. (8) пояснюється масштабними рятувальними розкопками в зоні затоплення 

майбутнього Канівського водосховища, яке мала охопити саме райони Київщини. У те саме 

десятиліття розгорнуто також рятувальні роботи на і на узбережжі майбутнього «Київського 

моря». 
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Спад польових досліджень на Київщині після 1950 р. пояснюється, як не дивно, 

аналогічними причинами – розгортанням масштабних розвідок та рятувальних розкопок як у 

зонах затоплення каскаду «морів» нижче Канева, так і у зоні інших новобудов в Україні (тобто 

поза межами Київської області), куди було відряджено більшість наукових працівників 

Інституту археології. Слід нагадати, що штат його у ті часи був у кілька разів меншим від 

сучасного. Якщо ж поглянути на розподіл експедицій по десятиліттям. То побачимо зростання 

інтенсивності польових робіт: якщо на період 1950-1959 рр. їх припадало 33, то на наступні 

десять років – вже 60. 

Упродовж 1950-69 рр. археологічними розвідками та розкопками на Київщині займалися 

47 дослідників. У багатьох випадках в одній експедиції працювало до чотирьох і більше 

науковців, кількість співавторів звітів часом сягає чотирьох. Більшість із них працювало в ті 

роки у різних закладах та установах України (40). Більшість (34) – співробітники Інституту 

археології АН УРСР, решта 6 з музейних та вищих навчальних закладів. Ще сім дослідників 

презентували академічні організації та виші союзного підпорядкування – зокрема Інститут 

археології АН СРСР (Б.О. Рибаков, С.О. Плетньова, Е.О. Симонович, І.І. Артеменко, 

А.П. Кірпічніков) та його Ленінградське відділення (П.О. Раппопрот), Ленінградський 

Державний університет (М.К. Каргер). 

Розвідки та розкопки охопили практично весь хронологічний діапазон старожитностей – 

від палеоліту до Київської Русі (у ті роки пам’ятки датовані часом після моногольського 

завоювання (1240 р). ще не розглядали в якості достойного об’єкта досліджень). Однак 

бачимо, що наукові інтереси у цих межах були розподілені досить нерівномірно. 

Понад третина експедицій зосередила свої зусилля на розкопках пам’яток Київської Русі 

(28), ще 11 займалася поселеннями та некрополями трипільської культури, 9 – пам’ятками 

раннього залізного віку (поселення та кургани). По 4 експедиції працювали на поселеннях 

палеоліту та неоліту, ще 7 на пам’ятках зарубинецької культури. Найменше уваги приділено 

комплексам бронзового віку та черняхівської культури – по 2 експедиції у кожному випадку.  

Наведена вище статистика в цілому демонструє загальну спрямованість археологічної 

науки СРСР того часу, визначену насамперед партійними директивами і постановами, коли у 

якості пріоритетів визначалися насамперед етногенез слов’ян та історія Київської Русі – 

«колиски трьох братніх народів». І археологія Київщини з її літописними містами, не кажучи 

про древню столицю, була одним із головних елементів для конструювання цієї «колиски». 

Настільки ключовим, що до його вивчення були залучені досить представницькі сили з 

союзного центру. 

Саме тоді були проведені значні за обсягами та досягнутими результатами польові 

дослідження «літописних міст» – Витачева (Б.О. Рибаков та ін.), Вишгорода, Борисполя та 

Переяслава (М.К. Каргер), Любеча (Б.О. Рибаков). Тобто у цих містах Русі вели розкопки 

переважно колеги з Москви та Ленінграда, відомі і визнані дослідники саме цієї доби.  

Б.О. Рибаков, директор Інституту археології АН СРСР працював на Київщині з 

перервами до 1966 р. З 1958 р. розкопки у Переяславі перейшли до Інституту археології в 

Києві, ними стали займатися спочатку М.Ю. Брайчевський, а потім – Р.О. Юра. Роботи в 

Переяславі велися у тісній співпраці з місцевим заповідником, а його директор, 

М.І. Сікорський є співавтором звіту про розкопки 1960 р. Київські археологи натомість 

зосередилися на дослідженні менших укріплених пунктів – городища Іван (В.К. Гончаров), 

Ходорова, Городища і Русанова (М.П. Кучера), феодального замку Чучин (Щучинки) – 

В.Й. Довженок, а також поселень – на р. Рось (В.Й. Довженок, М.П. Кучера), р.Тетерів 

(П.П. Толочко). Матеріали, здобуті під час розкопок літописних міст були використані при 

написанні низки монографій.  

На другому місці за кількістю розкопок стоїть трипільська культура. Для тих років 

можемо виділити три основні напрямки досліджень: некрополі софіївського типу, масштабні 

розкопки поселення Гребені, вивчення пізньотрипільських поселень. Було досліджено два 

могильника: Чернинський (1950 р., В.І. Канівець) та Красний Хутір (В.М. Даниленко, 

М.Л. Макаревич, 1951 р.), місце останнього нині знаходиться у вже у міській смузі Києва. 
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Розкопки поселення етапу ВІІ біля с. Гребені (ур. Василишин Яр) між 1960-62 рр. проводилися 

в межах програми рятувальних розкопок на Канівському морі, хоча пам’ятці, яка знаходилася 

на краю високого плато затоплення не загрожувало. Це були наймасштабніші (після розкопок 

Коломийщини І у 1934-37 рр.) дослідження трипільського поселення у Наддніпрянщині, які 

проводилися під керівництвом С.М. Бібікова. У проекті були задіяні практично усі науковці, 

які в наступні 30 років визначали дослідження трипільської культури: М.М. Шмаглій 

(заступник начальника експедиції), В.Г. Збенович, В.О. Круц, О.В. Цвек. Більшість здобутих 

тоді матеріалів все ще чекає на публікацію, хоча окремі знахідки і було видано (Цвек, танші). 

Понад половина експедицій 60-х рр. на трипільских поселеннях регіону проведена 

В.О. Круцом (дослідження Чапаївки, Казаровичів та ін.), а монографічне видання їх 

результатів висвітлило пізній етап трипільської культури у Середньому Подніпров’ї (Круц, 

1977). 

На третьому місці за кількістю експедиційних досліджень (9) – вивчення пам’яток 

раннього залізного віку. Цьому завдячуємо таким відомим науковцям, як О.І. Тереножкін, 

В.А. Ільїнська, які вивчали як поховальні комплекси (серед них – 1950 р. курган із багатим 

похованням біля с. Глеваха) та поселенські. О.А. Петровська досліджувала Хотівське 

городище (1965-67 рр.). В.М. Даниленко, відомий більше, як дослідник неолітичних та 

енеолітичних пам’яток, 1950 р. відкрив та виділив підгорцевську археологічну культуру. 

На початку 60-х рр. починається активне вивчення пам’яток зарубинецької культури 

(7 експедицій) Є.В. Максимовим та В.І. Бідзилею. Саме тоді було розкопане поселення давніх 

металургів біля с. Лютіж (В.І. Бідзіля, 1962-64 рр.). Однак більше уваги приділяли 

поховальним комплексам – Є.В. Максимов два сезони вивчав некрополь біля епонімної 

пам’ятки, с. Зарубинці. Саме тоді було розкопано під керівницьвом А.І. Кубишева 

Пирогівський могильник (1966-68 рр.), матеріали якого будуть видані через багато років після 

завершення досліджень Л.Є. Скибою (2001). 

Усі дослідження стоянок доби палеоліту у ті роки проведені І.Г. Шовкоплясом – 4 

експедиції між 1954-1969 рр. Три з них присвячені розкопкам Добранічівської стоянки, яка 

стала найбільш дослідженою палеолітичною пам’яткою Київщини. 1954 р. розкопки проведені 

на Фастівській стоянці. 

Розпочато систематичне вивчення неолітичних пам’яток, частина з яких вже була 

виявлена раніше під час розвідок. Два сезони присвятила вивченню неоліту Подесення В.І. 

Непріна. Неолітичні поселення у зоні Київського водосховища та інших місцях два сезони 

вивчав Д.Я Телегін. 

Найменш дослідженим періодом виявився бронзовий вік. Лише дві ескпедиції провела 

С.С. Березанська – одну на поселенні тшинецько-комарівської культури у с. Здвижівка у 

Макарівському районі, іншу, рятувальну – у зоні спорудження меліоративних систем на р.Іква, 

Борзна, Стоход та Остер. 

Лише дві ескпедиції працювали на пам’ятках черняхівської культури. Обидві вони 

проводилися на могильниках. В.К. Гончаров та Є.В. Махно досліджували могильник у 

Переяславі, Е.А. Симонович – у Черняхові та Журавці. 

50-60-ті рр. цікаві тим, що саме тоді у археологію прийшло чимало дослідників, які з 

часом стали провідними фахівцями на відповідних ділянках досліджень. Серед них – 

С.С. Березанська, М.Ю. Брайчевський, В.П. Дудкін, Г.Л. Євдокимов, В.Г. Збенович, 

В.О. Круц, Г.Т. Ковпаненко, Н.М. Кравченко, А.І. Кубишев, Є.В. Максимов, Є.В. Махно, 

В.І. Непріна, Р.С. Орлов, П.П. Толочко, І.М. Шарафутдінова, М.М. Шмаглій, О.В. Цвек та 

інші.  

Аналіз тематики експедиції показав, що більшість польових досліджень тих років 

припадає на вивчення пам’яток Київської Русі, Трипілля, раннього залізного віку, 

зарубинецької культури. Значно менше уваги приділялося вивченню палеоліту, неоліту, 

черняхівської культури та бронзового віку. В межах окремих періодів існувала певна 

диспропорція у розкопках поселень та могильників. Приміром, ті хто вивчав зарубинецьку або 
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черняхівську культуру, досліджували виключно некрополі. Для Київської Русі перевагу 

віддавали літописним містам та городищам, майже лишаючи поза увагою сільські поселення.  

Непропорційно мало зусиль витрачено на археологічні розвідки: 17 експедицій з 93-х. 

Щоправда слід відзначити, що частина експедицій, які займалися розкопками паралельно 

проводили також і розвідки. Однак суцільне археологічне вивчення території Київщини або її 

окремих частин усе ще залишалося справою далекого майбутнього. Гарним прикладом 

подібної спроби стала експедиція «Великий Київ», але і вона не була доведена до логічного 

завершення. 

Різною виявилася доля знахідок тих років. Значна частина була видана у монографіях та 

статтях, в тому числі за межами України. Результати досліджень тих років були використані 

при написанні низки узагальнюючих праць з археології та давньої історії України. Перша з 

них – відомі «Нариси стародавньої історії Української РСР», що вийшли 1957 р., які досить 

широко були використані Я. Пастернаком при підготовці його «Археології України», що 

побачила світ 1961 р. Ще більше матеріалів (і нових авторів) долучилися до створення 

тритомника «Археологія Української РСР», робота над яким розпочалася саме у 60-ті рр.  

Однак водночас значна кількість матеріалів з розкопок того двадцятиліття, які 

зберігаються у Наукових фондах Інституту археології НАН України, фондах різних музеїв та 

навчальних закладів усе ще чекають на опрацювання та видання, а також залучення до 

музейних експозицій. Разом із тим створена в той час джерелознавча база і нині є  актуальною 

для відтворення сторінок давньої історії Київщини. На часі є створення регіонального 

археологічного нарису, частиною якого могла б стати історія досліджень. 

 

Tetyna Bondarenko, Olga Zaitceva 

ARCHEOLOGICAL RESEARCHES IN THE KYIV REGION 

IN 50-60 IES OF THE XX CENTURY 

The history of archeological researches in the Kyiv region is rather long, it dates back as far 

as the XIX century. The period in question encompasses the time, when more than a hundred years 

has passed since the beginning of archeological researches, when a number of research institutions, 

from academic institutions to museums, has been operating already.  Results of the reconnaissance 

and discoveries of those two decades have largely become the basis for the further fundamental works 

which still remain relevant.  That was the time the well known researchers made their statements and 

new generation of researchers appeared who defined the national archeology in the decades to come.  

Taking all these into account, the study of history of regional archaeological researches is important 

both for the study of archeological science development as well as fro the evaluation of its 

perspectives in XXI century.  

Key words: archeological researches, Kyiv region, reconnaissance, excavations, history of 

archeology. 
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Рис. 1. 

  



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

19 

УДК: 902-028.42(091) 

Олександра Бузько, Валерій Саєнко 

(Київ) 

 

МАРІЯ ВЯЗЬМІТІНА – ДОСЛІДНИЦЯ МИСТЕЦТВА СКІФІЇ 

 

1948 року до відділу скіфо-античної археології Інституту археології приходить нова 

співробітниця, мистецтвознавиця і археолог Марія Вязьмітіна. Їй доручають зайнятись 

темою мистецтва Скіфії, скіфським звіриним стилем. Для роботи з матеріалами та 

літературою її відряджають до Ленінграда, звідки вона пише листи своїй подрузі 

мистецтвознавиці Марії Новицькій. Листи збереглись в особовому фонді Марії Вязьмітіної і 

публікуються в уривках. 

Склалося так, що праця «Искусство Скифии» так і лишилася надбанням фонду 

наукового архіву Інституту, хоча рукопис є цінним науковим твором. Він постає у цікавому 

контексті нового керівництва у скіфо-античному секторі: на зміну Л.М. Славіну та 

І.В. Фабриціус приходить О.І. Тереножкін. 

Ключові слова: мистецтво Скіфії, історія та археологія, Марія Вязьмітіна, Олексій 

Тетеножкін, Ірина Фабриціус. 

 

Сталося так, що М.І. Вязьмітіна опублікувала лише одну статтю на тему скіфського 

мистецтва [3]. Але ця робота одразу зайняла помітне місце в історіографії проблематики та має 

високий індекс цитування і в сучасних роботах. 

Коли 1948 р. Лазар Славін запросив Марію Вязьмітіну як «єдиного сходознавця-історика 

культури» на роботу до Інституту археології АН УРСР, їй вже ішов 52-й рік. Після захисту у 

1929 р. промоційної роботи «Мусульманський інкрустований бронзовий посуд часів розквіту» 

на звання наукового працівника-мистецтвознавця, Марія Іванівна у 1930-1934 рр. очолювала 

Відділ мистецтва Сходу при Музеї мистецтва ВУАН (нинішній музей Ханенків). 1947 р. вона 

захистила другу дисертацію (отримавши ступінь кандидата історичних наук) «Памятники 

кушанского искусства в Айртаме», написану за матеріалами власних розкопок 1937 р. у 

Термезькій археологічній комплексній експедиції. І в цю, і в наступну, Південно-

Туркменістанську археологічну комплексну експедицію (де М.І. Вязьмітіна працювала з 

1946 р.), її запросив сходознавець М.Є. Массон. Закономірно, що вивчати тему скіфського 

звіриного стилю у скіфо-античному відділі Інституту археології було доручено саме їй. 

Відділ скіфо-античної археології активно працював тоді над розділами зі скіфо-

сарматського та греко-римського колонізаційного періодів до другого тому запланованої 

фундаментальної праці «Підсумки вивчення стародавньої історії та археології УРСР». Пізніше 

вони були використані при написанні «Нарисів стародавньої історії УРСР» (1957) та 

трьохтомної «Археології Української РСР». Складовою частиною цих резонансних видань 

могла стати і праця М.І. Вязьмітіної «Мистецтво Скіфії», яка, на жаль, не була опублікована. 

У Науковому архіві Інституту археології зберігається її машинопис російською мовою – 66 арк. 

тексту з правками та 12 арк. ілюстрацій [2]. Також в архіві знайдені документи, листування, 

що висвітлюють історію створення цієї роботи. 

З протоколів засідань відділу випливає, що над темою «Пам’ятки мистецтва скіфів-

кочівників Середнього Подніпров’я» Марія Вязьмітіна почала працювати з березня 1948 р. 

Потім назва роботи зазнала змін – «Пам’ятки скіфського мистецтва IV-III ст. до н.е. на 

території України». Тобто географія дослідження суттєво розширилася, зокрема за рахунок 

степової частини, західних, східних областей та Криму (який тоді ще не входив до УРСР), але 

була обмежена хронологічно – виключені періоди архаїки та «Геродотової Скіфії». Втім, 

надалі Марія Іванівна все ж вивчала скіфське мистецтво від часів появи скіфів у Надчорномор’ї 

до їхнього зникнення як етносу. 

М.І. Вязьмітіна отримала відрядження до Ленінграда, де мала ознайомитися з іноземною 

літературою та продивитись фонди Ермітажу. Там вона спілкувалася, зокрема, з К.В. Тревер 
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та А.П. Манцевич. У листі до своєї подруги, мистецтвознавиці М.О. Новицької, дослідниця 

писала: «Из всех зверей я выбрала прекрасного оленя и посвящаю ему свою первую скифскую 

работу: «Изображение оленя в скифском искусстве в локальном и хронологическом 

отношениях» (или: в его историческом развитии)». 

Зазначимо, що Марія Іванівна почала працювати у скіфо-античниму відділі, коли його 

роботою, разом з Л.М. Славіним, неформально керувала І.В. Фабриціус. Ця досвідчена 

дослідниця запропонувала свій план виконання теми, але потім скаржилася, що його не 

дотримуються. Наприкінці 1948 р. до Києва приїхав О.І. Тереножкін, а з квітня наступного 

року він був призначений керівником відділу. Стосунки між цими науковцями були 

напруженими, конфліктні ситуації постійно виникали і у зв’язку з підготовкою «Итогов» [4]. 

Як писала І.В. Фабриціус, підготовлений М.І. Вязьмітіною  розділ «Мистецтво Скіфії» був 

розкритикований, і тема мистецтва була включена до скіфського начерку, який стали готувати 

О.І. Тереножкін та В.А. Іллінська. 

Варіант «Підсумків» зразка 1949 р. включав розділ М.І. Вязьмітіної, але вже наступного 

року вона стала займатися в рамках цієї роботи сарматською тематикою. «Издевательством над 

специалистом является и опорочивание работы М.И. Вязьмитиной, снижение ея – кандидата 

исторических наук в должности и переброске ея, специалиста по искусству 

Скифии на труднейшую тему «Сарматы» со сроком выполнения в три месяца» – писала 

І.В. Фабриціус [5]. 

Оскільки на кінець 1948 р. Марія Іванівна підготувала лише розділ, присвячений 

виключно скіфському оленю (до «Мистецтва Скіфії» не увійшов), а у 1950 р. вже мистецтвом 

скіфів не займалась, роком написання «Мистецтва Скіфії» можна вважати 1949 р. [1]. Втім, 

деякий час вона продовжувала працювати над рукописом, вносячи до нього правки. 

Отже, праця складається зі вступної частини (арк. 1-9) та чотирьох розділів: «Загальні 

положення про мистецтво та про так званий «скіфський звіриний стиль» (арк. 9-13); «Ранній 

період (VII-VI ст.)» (арк. 13-39); «Середній період (к. VI-V ст.)» (арк. 40-50); «Пізній період 

(IV-III ст.)» (арк. 51-64). Завершує працю висновок (арк. 65-66), щоправда спеціально не 

виділений. 

У вступі до праці М.І. Вязьмітіна викладає історіографію проблематики. Пише, що усі 

«буржуазні» історики шукали витоки скіфського звіриного стилю поза межами самої Скіфії. 

Намагається критикувати Г.І. Боровку за те, що той не розглянув динаміку розвитку мистецтва 

та семантику образів, натомість підкреслював декоративність, орнаменталізм, «боязнь 

порожнечі» у композиціях. Підкреслює заперечення «буржуазною» історіографією місцевої 

оригінальності скіфського мистецтва. 

Марія Іванівна згадує неопубліковану статтю І.В. Фабриціус про орнаментовані кабанячі 

ікла, де авторка подає розкриття семантики зображень та констатує відсутність узагальнюючої 

роботи по звіриному стилю. 

У розділі «Загальні положення про мистецтво та про так званий «скіфський звіриний 

стиль» Марія Іванівна визначає останній як один із варіантів загально стадіального явища при 

переході від родового ладу до класових відносин, що був поширений на величезному просторі 

степу і лісостепу від басейну Дунаю до кордонів Китаю. Пам’ятки території України розглядає 

як один варіант, виділяючи інші – Сибір, Алтай, Поволжя, Кавказ, західний регіон (Болгарія, 

Угорщина, Румунія). 

Марія Іванівна пише, що вироби звіриного стилю були масово поширені лише у 

Правобережному і Лівобережному Подніпров’ї. На Поділлі відсутні, далі на півночі є лише 

поодинокі знахідки. Однак чітко розмежовує степ і лісостеп. У степу в ранніх пам’ятках 

виробів торевтики теж мало, масово ранні кургани і вироби звіриного стилю локалізуються у 

лісостепу. Картина, на її думку, змінюється у пізніх пам’ятках (традиційно датує їх IV-III ст. до 

н.е.), коли степ досягає економічної могутності і лісостеп отримує вироби бронзового 

ливарництва вже зі степу, хоча й утворює свої віріанти (Тясмин і, особливо, Посулля). 

У степу, на її думку, окрім звіриних, є й інші мотиви, які не називає (певно, що має на 

увазі малоазійську за витоками антропоморфну торевтику). 
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М.І. Вяьмітіна пише, що «мистецтво звіриного стилю» не тотожне «скіфському 

мистецтву», бо туди входить ще й архітектура, монументальна скульптура, живопис (ймовірно, 

має на увазі досить прості розписи боспорських склепів; якщо до живопису віднести 

татуювання — то там теж присутні мотиви звіриного стилю; існував ще декоративний розпис 

шкіряних та повстяних виробів). Окреслює перспективні питання: чи виробляли предмети 

мистецтва скіфи, чи греки для скіфів, чи скіфи, навчені греками, чи інші майстри; місце 

виробництва; порівняння між собою виробів з різних областей, бо «буржуазна» наука 

розглядала звіриний стиль сумарно. 

Розділ «Ранній період (VII-VI cт. до н.е.)» після суттєвих переробок та доповнень пізніше 

був покладений в основу єдиної публікації дослідниці на тему скіфського мистецтва [3]. В 

ньому Марія Іванівна дає перелік технологій виробництва предметів, виконаних у звіриному 

стилі. Шукає відповідності дерев’яним конструкціям курганів в архітектурі жител. Має певні 

сумніви, чи могла лощена кераміка з геометричним різьбленим орнаментом, інкрустовананим 

білою масою, мати свої далекі витоки в трипільській культурі. 

Розглядає тернарні космологічні схеми з верхнім небом (повітрям), середнім небом 

(землею) та нижнім небом (водою), що могли поєднуватися в одному синкретичному образі. 

Перераховує тварин, яких зображували, починає класифікувати варінти поєднання в 

«зооморфних перетвореннях»: грифо-баран, гепард з пташиними головами на лапах і хвості 

тощо. 

Аналізує відомі вироби раннього періоду, зокрема з Жаботина, хут. Шумейко, Вовковців. 

Пише про ассирійський рослинний орнамент на мечі з Мельгуновського кургану; зазначає, що 

поліморфні істоти є поєднаннями космічних зон, виглядають вони статичними, на відміну від 

скіфських. 

Робить висновок, що на ранньому етапі, у VII-VI ст. до н.е. простежуються явні 

відображення тогочасних мистецьких стилів Передньої Азії, Урарту, іонійських греків на 

предметах скіфського військового ужитку; а також нібито просте, але цікаве і важливе 

зауваження, що під час походів відбувалося знайомство скіфів з чужою вірою. Відмічає також 

зв’язки з Сибіром. 

У наступному розділі «Середній період» аналізуються вироби кінця VI-V ст. до н.е. – 

часу розквіту скіфського звіриного стилю, коли зникають грифо-баран і гірський козел, 

натомість отримують розповсюдження зображення згорнутого у кільце хижака. З’являються 

нові декоративні елементи: розетки, які використовували для позначення ока у птаха, волюти – 

для трактовки морди тварин або пташиного дзьоба. Інакше починають зображувати і око 

оленя – овал зі сльозницею. 

Відмічає послаблення попередніх контактів зі східними державами та посилення зв’язків 

з надчорноморськими колоніями. У питанні про стосунки скіфського та грецького мистецтва 

колоній дотримується погляду на двосторонність взаємовпливів, із визначальною роллю 

скіфів. 

На початку розділу «Пізній період (ІV-ІІI ст. до н.е.)» дається коротка характеристика 

епохи, коли у кочовому суспільстві з’являється тенденція переходу до осілого господарювання, 

степ досягає найбільшої могутності, за рахунок хлібної торгівлі з грецькими колоніями у царів 

накопичуються великі багатства. Для забезпечення потреб скіфської еліти у коштовних 

виробах працюють ювелірні майстерні Боспору та Фракії. 

М.І. Вязьмітіна висловлює свої спостереження стосовно зображень на Чортомлицькій 

амфорі, на чаші з кургану Солоха зі сценами полювання на левів. В налобнику та 

крилоподібних нащочниках кінської вузди з Вовковців вбачає паралелі з Сенмурвом, а у 

зображенні риби з цього ж кургану — рибу Кару, яка мала апотропейні властивості. Робить 

висновок, що у скіфському мистецтві і в суспільстві відбуваються великі зміни. Пише, що 

місцеві боги отримують антропоморфний вигляд. Новою темою мистецтва стає людина, згадує 

кам’яну скульптуру. Наголошує на визначальній ролі майстерень Боспору, Фракії, на існуванні 

зв’язків з Іраном, хоча місцеве бронзоливарне виробництво продовжує свій розвиток у 

степовій частині. Мистецтво ж лісостепу зазнає занепаду, задовольняючись виготовленням 
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масової продукції. Зображення оленячих та лосиних голів поступово геометризуються та 

втрачають реалістичні риси. 

Мистецтво пізніх скіфів ІІІ-ІІ ст. до н.е. у Криму вже зовсім інше, це міська культура – 

архітектура мавзолеїв, розписні склепи, кам’яні скульптурні надгробки. 

Підводячи підсумок, дослідниця намагається знайти відлуння скіфської доби в мистецтві 

слов’ян. 

Праця «Мистецтво Скіфії», над якою М.І. Вязьмітіна працювала два роки, на жаль, не 

дістала завершення. Лише через дванадцять років Марія Іванівна зробила з одного розділу 

статтю, яка залишається важливою і для сучасних науковців. Враховуючи зокрема те, що 

ґрунтовного дослідження, присвяченого художньо-релігійному ремеслу скіфів, не з’явилось і 

до сьогодні, чернетка неопублікованої монографії  М. Вязьмітіної заслуговує на увагу і має 

посісти належне місце в історіографії питання. 
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Olexandra Buzko, Valeryi Sayenko 

ON THE ORIGIN OF «THE ART OF SCYTHIA» BY MARIYA VYAZMITINA 

In 1948 a new employee joins the Scythian and Antique Archaeology Department of the Institute 

of Archaeology. It is art critic and archaeologist MariyaVyazmitina. She is assigned to Scythian art, 

Scythian animal style. With the mission to work with the materials and texts she is sent to Leningrad, 

whereof she writes letters to her friend, art critic Mariya Novytska. These letters are kept in the 

personal fund of Mariya Vyazmitina and are occasionally published in fragments. 

It fell out that the work "The Art of Scythia" has remained the domain of the fund of the Scientific 

Archive of the Institute, although the manuscript is a valuable scientific work. It appears in the 

interesting context of the new leadership of the Scythian and Antique Archaeology Department in the 

name of Oleksiy Terenozhkin replacing Lazar Slavin and Iryna Fabricius. 

Кey words: Scythian Animal style, history of archaeology, Mariya Vyazmitina, Oleksii 

Terenozhkin, Iryna Fabritsius. 
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УДК 902(091):929(477.41) 

Галина Бузян  

(Переяслав-Хмельницький) 

 

ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАМʼЯТОК ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА 

ЛІВОБЕРЕЖЖІ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА 

 

У статті подаються матеріали з історії досліджень пам’яток трипільської культури 

на Лівобережжі Дніпра в межах лівобережної Київщини та деяких районів Чернігівщини й 

Черкащини. Особлива увага приділена вивченню пам’яток Переяславщини (нині Переяслав-

Хмельницького району Київської області).  

Ключові слова: трипільська культура, археологічні дослідження, пам’ятки, 

Лівобережжя Дніпра, Переяславщина.  

 

Трипільсько-кукутенська спільність є складовою частиною ранньоземлеробського світу 

доби енеоліту. У 50-60 рр. ХХ ст. визначні фахівці В. Думітреску та В. М. Даниленко звернули 

увагу на багатокомпонентний склад цієї спільноти [105, с. 285-305; 47, с. 18-20]. Подальші 

дослідження 1970-1980-х рр. дозволили виявити не лише хронологічну, але й локальну 

своєрідність комплексів матеріальної культури енеолітичного населення України. Т. Г. Мовша 

(1971, 1985), В. Г. Збенович (1972), В. А. Дергачев (1980) у своїх працях доводили генетичну 

спорідненість пізньотрипільських пам’яток та укладали для них спільні лінії розвитку [69; 73; 

48]. Т. Г. Мовша пропонувала виділити в межах Кукутенсько-Трипільської спільності декілька 

основних локально-хронологічних груп, а згодом – археологічних культур (петренську, 

томашівську, жванецьку, кошиловецьку, косенівську, коломийщинську та ін.) [70; 71; 72; 74; 

75; 76; 77; 78; 79]. О. В. Цвек виокремила східнотрипільську (СТК) та західнотрипільську 

культури (ЗТК) [100; 101]. Сучасні дослідники в межах великих культурних утворень 

Трипілля – Кукутень виділяють локально-хронологічні групи, варіанти та типи, кількість яких 

нині досягає більше 30 [45; 44; 63; 53; 86; 85; 98; 99; 82; 81].  

Висвітленню означеної у статті теми приділено увагу у численних публікаціях, статтях 

та декількох монографічних дослідженнях науковців, насамперед, у визначальній роботі про 

трипільські пам’ятки Середнього Подніпров’я В. О. Круца (1977) [64], у змістовному каталозі 

пам’яток узбережжя Канівського водосховища В. О. Петрашенка та В. К. Козюби (1999) [84], 

в узагальнюючій праці про багаторічні дослідження пам’яток Середнього Потрубіжжя Ю. В. 

Костенка (2015) [60, с. 93-162], у вагому колективному дослідженні пам’яток Нижнього 

Подесення П. С. Шидловського та ін. (2016) [103]. У 2017 р. відбувся захист дисертаційного 

дослідження О. С. Кириленка «Пізньотрипільське населення Київського Подніпров’я в 

контексті культур Східної Європи», де ґрунтовно представлено історію досліджень та основні 

відомості про пам’ятки Середнього Подніпров’я, змальовано культурно-хронологічну 

ситуацію в означеному регіоні [56].  

Лівобережжя Середнього Дніпра в плані пам’яток трипільської культури включає 

декілька адміністративних районів трьох сучасних областей:  Київської обл. – Баришівський, 

Бориспільський, Броварський, Вишгородський, Переяслав-Хмельницький та Яготинський р-

ни; Чернігівської обл. – Козелецький, Чернігівський, Носівський р-ни; Черкаської обл. – 

Драбівський р-н. 

На Дніпровському Лівобережжі пам’ятки трипільської культури поширилися на етапах 

С І – С ІІ, складаючи північно-східну периферію Трипільсько-Кукутенської археологічної 

спільності. Вони включають пам’ятки двох локально-хронологічних груп: лукашівської та 

софіївської. Лукашівська локально-хронологічна група трипільських пам’яток (або тип 

пам’яток), датованих кінцем розвинутого та початком пізнього етапу, отримала назву за 

епонімною пам’яткою поблизу с. Лукаші в басейні р. Трубіж. Виділення групи, означення її 

географічних меж, опис пам’яток та основних рис і особливостей матеріальної культури 

населення цієї групи належить В. О. Круцу [63, с. 197-200; 64, с. 78-108]. У 1940-1950-х рр. на 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

24 

основі відкритих на київському Правобережжі та Лівобережжі могильників та поселень 

Ю. М. Захаруком був виділений софіївський тип пам’яток (софіївська локально-хронологічна 

група), датованих етапом С ІІ [51, с. 112-120; 52, с. 78-80; 53, с. 201-205; 93, с. 121-123; 46, 

с. 92-98; 55, с. 99-100].  

Географічно означені пам’ятки розміщені чотирма групами, пов’язаними насамперед з 

течіями основних рік регіону: на лівому березі Дніпра вздовж борової тераси на невеликих 

річках, які протікають в його давній долині (Іква, Павлівка, Карань, та ін.); по обох берегах 

нижньої течії р. Десна та її лівого допливу р. Остер; у нижній та середній течії р. Трубіж з його 

допливами; по р. Супій.  

Відкриття перших трипільських пам’яток на Лівобережжі Середнього Дніпра припадає 

на початок ХХ ст., і трапилося це на Подесенні [87, с. 38, 40]. У 1902 р. невелику колекцію 

знахідок з пам’ятки поблизу с. Євминка (нині Козелецького р-ну Чернігівської обл.) придбав 

Київський міський музей старожитностей, яка досі зберігається у фондах Національного 

музею історії України, а у 1908 р. матеріали, зібрані, напевно, на тій же пам’ятці вчителем 

К.А. Ставровським, було експоновано на ХІV Археологічному з’їзді в Чернігові [103, с. 103]. 

Отож, заслуга у відкритті цієї значущої пам’ятки належить місцевим краєзнавцям початку 

ХХ ст. До неї повернулися у 1920-х рр.: у 1924-1925 рр. поселення (Євминка І) обстежував 

Остерський музей на чолі з його директором А.Г. Розановим [103, с. 103-104]. Перші розкопки 

у Євминці були здійснені М.О. Макаренком 1925-1926 рр. [67, с. 61-64; 68, с. 84-86]. У 1965 р. 

В.О. Круцом проведено розкопки на місцях досліджень М.О. Макаренка в ур. Узвіз 

(поселення Євминка І), а у 1966 р. ним же виявлено іншу пам’ятку в ур. Стара Цегельна, яка 

означена як Євминка ІІ [18; 64, с. 85-87]. Обидва поселення віднесені до лукашівського 

типу [64, с. 78-103]. Матеріали з поселень Євминка І та Євминка ІІ зберігаються у 

фондах НМІУ, Остерського краєзнавчого музею та Інституту археології НАН України [103, 

с. 111-128; 58, с. 81]. 

Місцезнаходження лукашівського та/або софіївського типу виявлено ще на початку 

ХХ ст. А.Г. Розановим у с. Виповзів Козелецького р-ну, пізніше згадуване у роботах 

В. Козловської (1928) та Т. Пассек (1949) [57, с. 42; 83, с. 181]. У статті 1926 р. М.О. Макаренко 

повідомив про пам’ятку в ур. Бугаївка між селами Сувид та Виповзів (можливо, йдеться про 

один і той же пункт) [67, с. 65-66]. 

У 1913 р. завідувачем археологічним відділом Полтавського краєзнавчого музею 

В.М. Щербаківським було досліджено поселення поблизу с. Лукаші (нині Баришівського р-ну 

Київської обл.). На поселенні Лукаші його розкопками було відкрито 9 так званих «точків» – 

решток обпаленої глини від наземних жител (розміром 3х4,5 м; 3,8х2,6 м; 1,4х1,5м) на глибині 

0,2-0,6 м [104; 83, с. 182; Круц, 1977, с. 5]. У 1915 р. археолог повертався до пам’ятки, а навколо 

села провів пошуки «точків» металевими щупами [49; 96, с. 13]. Матеріали своїх досліджень 

Вадим Щербаківський опублікував 1923 р. у Празі [104]. У 1965 р. Д.Я. Телегіним та 

В.О. Круцом на пам’ятці проведено невеликі розкопки [30, с. 19-20]. Впродовж багатьох років 

(1975, 1990, 1988-2000, 2007-2008 та 2015 рр.) краєзнавець Ю.В. Костенко на цьому ж 

поселенні, визначеному ним як ур. Церковщина, проводив обстеження та збори 

матеріалів [60, с. 96-99]. У 1993-1996 рр. на поселенні Лукаші провела розвідки 

експедиція Київського обласного центру з охорони пам’яток на чолі з Р.М. Осадчим та 

О.В. Філюком [23, с. 46]. 

Ця епонімна пам’ятка постійно привертає увагу дослідників, якими внаслідок розвідок 

та зборів матеріалів уточнено її місцезнаходження, планіграфія та датування. Поселення 

знаходиться на віддалі 3 км на захід від с. Лукаші, розміщене на пологому низькому схилі 

лесової тераси, на березі нині заболоченої заплави невеликої р. Березанка – правого допливу 

р. Недра, в межиріччі річок Недра і Трубіж, в ур. Церковщина. Залишки жител розміщені по 

овалу, що стало зрозуміло ще з досліджень В.М. Щербаківського. Площа поселення визначена 

у 4,5-5,0 га (овал розміром 240х200 м). Сучасні дослідники використовують новітні засоби 

досліджень, зокрема супутникове картографування, дешифровку космознімків. О.О. Прядко у 

2017 р. провів дешифровку космознімків поселення Лукаші, яке підтвердило наявність 
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згаданих В.М. Щербаківським дев’яти площадок, розміщених овалом, із спорудами у центрі. 1 

(Рис. 1). Ще дві площадки, можливо з другого ряду жител, помітили Р.М. Осадчий і 

О.В. Філюк, відобразивши їх на плані, що видно й на косознімку, поданому 

О.О. Прядком [23, с. 93, табл. 69]. Частина матеріалів з розкопок В.М. Щербаківського 

зберігається в Полтавському краєзнавчому музеї [65, с. 291, 294]. Матеріали 

досліджень Д.Я. Телегіна та В.О. Круца знаходяться у наукових фондах Інституту археології 

НАНУ [58, с. 79]. Значна колекція зібрана краєзнавцем Ю. В. Костенком (більше ніж 3000 

знахідок) [60, с. 96-99]. 

За рік до робіт В.М. Щербаківського у Лукашах, у 1912 р. В.В. Хвойкою була виявлена 

ще одна трипільська пам’ятка на Лівобережжі: це поселення софіївського типу біля с. Бортничі 

(нині південно-східна околиця Києва у Дарницькому районі) [64, с. 4-5]. У 1949 та 1963 рр. 

поселення Бортничі було досліджено розкопками археологічних експедицій Інституту 

археології АН УРСР (учасники досліджень Н.П. Амбургер, І.М. Самойловський, 

Т.Д. Білановська, В. А. Ільїнська) [1; 32, с. 115-117; 13; 33, с. 65-66; 58, с. 82, 83]. 

У кінці 1940-х – на початку 1950-х рр. на лівобережжі Дніпра відкрито низку 

унікальних могильників софіївського типу. Виявлений І.М. Самойловским у 1947 р. 

тілопальний могильник біля с. Софіївка Бориспільського р-ну, 1948 р. був 

досліджений Ю. М. Захаруком [92, 93, с. 121-123; 11, 51, с. 112-120; 58, с. 83-84, 296]. У 1950 р. 

В. І. Канівцем відкрито могильник біля с. Чернин Вишгородського р-ну [14; 55, с. 99-100; 

58, с. 84]. У 1951 р. досліджено могильник софіївського типу Червоний Хутір (нині м. Київ) 

(зруйнований) [10; 46, с. 92-98; 58, с. 84].  

Експедицією «Великий Київ» Інституту археології АН УРСР (кер. Ф.Б. Копилов) під час 

розвідок 1947-1950 рр. на нижньому Подесенні та в районі Києва було відкрито низку пам’яток 

софіївського типу: поселення біля с. Вовча гора (нині с. Поліське Козелецького р-ну 

Чернігівської обл., ур. Вовча Гора); лукашівське місцезнаходження у с. Літки-1; софіївські 

місцезнаходження у с. Літки в ур. Лиса Гора та Літки-4; біля с. Пухівка; неподалік с. Сувид 

Броварського району Київської обл.; у с. Вигурівщина (нині мікрорайон м. Києва 

«Троєщина», зруйновано) [17; 59, с. 85-98; 102, с. 144-147; 92, с. 73-84]. Ці відкриття 

підтверджені дослідженнями наступних років – 1965 р. (кер. Д.Я. Телегін), 1973 р. 

(С.С. Березанська, [18, 30; 2; 64, с. 13; 58, с. 297, 299]. Згадуване 1952 р. поселення біля 

с. Пухівка, як вважають сучасні дослідники, може бути одним з виявлених згодом неподалік 

села пам’яток Рожівка І або Зазимʼя (ур. Станки) [103, с. 111]. У 1947 р. А.А. Попко відкрив 

місцезнаходження софіївського типу у с. Іванівка Чернігівського р-ну, підтверджене 

розвідками А. П. Коваленка 1976 р. [24; 16]. У 1952 р. В. І. Канівцем проведені невеликі 

розкопки на поселенні софіївського типу біля с. Погреби (ур. Лан) Броварського району [15].  

У 1962 та 1965 рр. Київська археологічна експедиція (кер. Д. Я. Телегін) проводила 

розвідки та дослідження в зоні затоплення Київської ГЕС, в результаті яких на лівому березі 

Дніпра було відкрито декілька пам’яток, серед яких – могильник софіївського типу поблизу с. 

Завалівка (ур. Уботь) Вишгородського р-ну (нині затоплене); в нижній течії р. Десна чотири 

пункти софіївського типу поблизу сс. Зазимʼя (ур. Станки 1, 2, 3 та ур. Осинка); 

лукашівське (?) поселення біля с. Новосілки Вишгородського р-ну (нині затоплено); софіївські 

пам’ятки Рожівка І та Рожівка ІІ поблизу с. Рожівка Броварського району [29; 30]. У 1962-

1963 рр. В. О. Круцом досліджене поселення лукашівського типу Софіївка ІІ біля с. Софіївка 

Бориспільського р-ну [29; 62, с. 203-209].  

У 1960 р. М.П. Кучера на багатошарових поселеннях біля с. Гнідин (ур. Млини) та 

с. Вишиньки Бориспільського р-ну виявив трипільські матеріали софіївського 

типу [21, с. 16, 17]. Згодом датування пам’яток було уточнено експедицією «Славутич» 

(1979 р.): перше віднесене до софіївського типу, друге – до лукашівського, на останньому 

(Вишеньки, оз. Баклажне) проведені невеликі розкопки [31, с. 11-12, 31, 32]. Частину 

вищезгаданих пам’яток було обстежено у 1993-1995 рр. маршрутною розвідкою по 

                                                             
1 Висловлюю подяку О.О. Прядко за надані ним матеріали власних досліджень. 
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узбережжю Канівського водосховища під кер. В.О. Петрашенко [84, с. 193, 201, 284, 285]. 

У 1972 р. відкрито поселення лукашівського типу поблизу с. Проців Бориспільського р-ну, 

де В.О. Круцом досліджено залишки одного наземного глинобитного житла-

«площадки» [2; 64, с. 10]. Вищезгадані пам’ятки разом з відомими могильниками та 

поселенням біля с. Софіївка територіально відносяться до такак званої придніпровської групи. 

Спільною експедицією Інституту археології НАН України та Київського Національного 

університету (кер. О.П. Моця та П.С. Шидловський) 2010-2011 рр. повторно обстежено та 

уточнено місцезнаходження вже відомих пам’яток Подесення софіївського типу: Зазимʼя-1; 

Зазимʼя, ур. Осинка; Рожівка-1 (чи Пухівка?); Рожівка-2; Літки, ур. Лиса Гора, а також виявила 

нові софіївські матеріали на багатошарових пам’ятках навколо сс. Парня (пункти 3-4); Рожни 

(п. 4); Рожни (п. 11); Літки (п. 4) Броварського р-ну Київської обл., місцезнаходження поблизу 

с. Крехаїв (п. 1) Козелецького р-ну Чернігівської обл. [22, с.79; 103, с. 97-98; 50, с. 217-281]. 

У 1967 р. С. С. Березанська відкрила поселення софіївського типу біля с. Самсони 

Козелецького р-ну Чернігівської обл., яка знаходилась на високому правому 

березі р. Остер [34, с. 31-34]. На р. Остер поблизу с. Козари Носівського р-ну 

Черніговської обл. у 2002 р. експедиція В.Г. Жарової та ін. дослідила софіївську пам’ятку 

(зруйнована) [50, с. 118-120]. Обидві пам’ятки територіально відносяться до басейну р. Десни 

і входять до наддеснянської групи.  

Історія досліджень пам’яток Потрубіжжя розглянуто нами більш детально (рис. 2). Після 

відкриття В.М. Щербаківським поселення Лукаші Потрубіжжя на довгий час випало з уваги 

дослідників. У нижній течії р. Трубіж, на Переяславському Лівобережжі, в межах Переяслав-

Хмельницького р-ну Київської обл., перші пам’ятки трипільської культури було відкрито у 

1960-х рр. А. П. Савчуком у складі експедицій Переяслав-Хмельницького історичного музею. 

Це була, насамперед, багатошарова пам’ятка біля с. Козинці Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл. (нині затопленого). Неодноразовими дослідженнями тут було знайдено 

матеріали як лукашівського, так і софіївського типів [90, с. 81; 94, с. 68]. Поселення 

знаходилось на невисокому надзаплавному підвищенні розміром 700х300 м біля озера Вирі(й) 

– залишків давньої стариці Дніпра, відомого під назвою «Загай». У видувах та розмивах 

берега серед незначних скупчень обпаленої глини, вірогідно, від житлових споруд 

невизначеного часу, було знайдено ліпний керамічний посуд епохи міді-бронзи, в т.ч. й 

трипільського часу.  

У 1967 р. А. П. Савчуком виявлено трипільські матеріали на багатошаровому поселенні 

на північно-західній околиці м. Переяслава-Хмельницького біля хутора Комуна (нині 

поселення Крутуха-Жолоб) [90]. У 1969 р. нововідкрите поселення лукашівського типу 

обстежено експедицією «Славутич» Інституту археології АН УРСР за участі Є. В. Максимова 

та В. О. Круца [19]. Під час невеликих розвідкових розкопок, проведених дослідниками, 

виявлено рештки наземного житла у вигляді малопотужних, пошкоджених оранкою, скупчень 

обпаленої глини (розміром 4,2х3,0 м) [19, с. 42]. З 1989 по 1992 рр. пам’ятку постійно 

обстежувала експедиція Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного 

заповідника: щороку збирався підйомний матеріал та проводилось шурфування, яке 

підтвердило наявність так званих «майданчиків» – решток наземних жител [3; 4; 5]. У 1994 р. 

були проведені розкопки, якими виявлено залишки житла № 1. У наступні 1995-1998, 2000 рр. 

було розкрито залишки ще 4 наземних жител. Крім жител розкопано рештки землянки (яма 2) 

та кількох господарських ям [6; 7; 8; 9; 35, с. 71; 36; 38, с. 15-16; 40; 41, с. 8-10; 42, с. 288-298]. 

У 1995 р. пам’ятка отримала назву Крутуха-Жолоб.  

Поселення Крутуха-Жолоб знаходиться на західній околиці міста Переяслава-

Хмельницького, за 100-300 м на південний схід від хутора Комуна. Поселення розміщене на 

краю лесової тераси, відомої під назвою «гора Крутуха», в усті давнього водотоку «Жолоб», 

що обмежує поселення з півночі та північного заходу. На південь від поселення, під схилом 

тераси, протікала одна з численних проток долини р. Карань (нині спотворена каналом 

меліорації) (рис. 3). Площа поселення визначена у 10 га (близько 300х300 м, по уточненим 

даним біля 500х200 м), поверхня розорюється. Північно-східний край поселення зайнятий 
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кількома приватними новобудовами хутора. Пам’ятка багатошарова, присутні нашарування 

черняхівської культури, зустрічаються матеріали ранньослов’янського, давньоруського 

часу [35; 36]. Координати: 50°3′58″N, 31°26′32″E. Середня висота над рівнем моря 100 м. 

Отож, упродовж 1994-2000 рр. археологічною експедицією ПХІКЗ на поселенні проводились 

стаціонарні дослідження наземних та заглиблених об’єктів. Протягом семи сезонів розкрито 

площу понад 400 м², на яких досліджено залишки п’яти наземних жител, шести ям та землянки 

(яма 2) трипільського часу (рис. 4). 

У 1970-х рр. значну роботу по виявленню трипільських пам’яток у Потрубіжжі провів 

краєзнавець Ю.В. Костенко, цю роботу він продовжив у 1990-2000-х рр. З 32 обстежених і 

ново виявлених ним пам’яток у середній течії Трубежу, 7 пам’яток визначені ним як 

лукашівські, а 25 віднесені до софіївського типу [60, с. 125-126, рис. 1]. У 1970-х рр. 

А.П. Савчуком разом з Ю.В. Костенком зафіксовно пам’ятку поблизу с. Пасічна в ур. Бирки 

(С І – С ІІ (?)), яка була опублікована у спільній статті [91, с. 108]. Але у монографії 

Ю.В. Костенка (2015) про цю конкретну пам’ятку не згадано, зате відмічено дві інші, названі 

«Пасічна І» (ур. Лиса гора) та «Пасічна ІІ», серед яких може бути й вищезгадана пам’ятка в 

ур. Бирки (лівий берег Трубежа) [60, с. 119-120, рис. 1].  

У 1993-1996 рр. на території Баришівського р-ну розвідками експедиції Київського 

обласного центру з охорони пам’яток за участі Р. М. Осадчого та О. В. Філюка на високому 

правому березі р. Трубіж виявлено поселення лукашівського типу, яке отримало назву 

Пасічна ІІ [23, с. 46, рис. 95, табл. 71].  

У 1974, 1976 рр. Ю.В. Костенком відкрито два місцезнаходження (ур. Карта та Хлопків 

VІІІ) лукашівського типу поблизу с. Хлопків Баришівського р-ну. А у 1999 р. у цьому ж 

районі ним відкрито лукашівське поселення в ур. Тарілка І, де згодом проводились 

неодноразові збори з поверхні (2001, 2007, 2009, 2013-2015 рр.). Поселення та 

місцезнаходження розміщені по обидва боки давньої балки неподалік її впадіння в р. Трубіж 

(лівий берег), що, на думку дослідника, може свідчити про існування тут куща лукашівських 

поселень [60, с. 100-103, рис. 13, с. 138]. Під час багаторічних розвідок краєзнавцем знайдено 

ще чотири місцезнаходження із знахідками лукашівського типу: два пункти поблизу відомого 

поселення Лукаші – пункти ІІ та ІV; одне місцезнаходження біля с. Пристроми в 

ур. Липняк (правий берег р. Трубіж); одне місцезнаходження поблизу с. Борщів, ур. Кут 

(лівий берег р. Трубіж) [60, с. 100, 103-104, с. 125, рис. 1]. Безперечно, ці важливі сигнали на 

нові поселення лукашівського типу потребують уваги дослідників. 

Знахідки софіївської кераміки виявлені Ю. В. Костенком на декількох багатошарових 

пам’ятках по обох берегах р. Трубіж та його допливах (рр. Недра, Березанка) біля населених 

пунктів Вовчків, Пристроми, Заострів, Борщів, Волошинівка, Коржі, Хлопків, Селище, 

Пасічна, Баришівка Гостролуччя, Червоноармійське (Бакулівка), Лукаші, 

Рудницьке [60, с. 112-122]. Дослідник припускає існування могильника софіївського типу (на 

жаль, нині зруйнованого), сліди якого були відкриті ним ще у 1960-х рр. біля с. Коржі в 

ур. Рябці [60, с. 116-117, с.125, рис. 1, п. 19,].  

У 1980-1981 рр. А.П. Савчуком проводились збори археологічних матеріалів з 

багатошарових пам’яток у районі с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., що 

знаходились на узбережжі Канівського водосховища, прив’язаних дослідником до ур. 

Підпоринці (також «Птахоферма» або «Кошара») [25, рис. 1; 26]. У колекції, зібраної 

А. П. Савчуком, що зберігається у фондах заповідника, виявлено декілька уламків посуду 

трипільської культури. У 1988 р. під час. розвідок археологічної експедиції Переяслав-

Хмельницького державного історико-культурного заповідника було обстежене 

поселення лукашівського типу біля с. Циблі, визначеного в подальшому як ур. Узвіз 

(пункт 2) [3, с. 2; 4]. Розвідки 1989 р. також дали невелику кількість знахідок з нововідкритого 

поселення [4, с. 16-18]. У 1995 р. з метою досліджень різночасових пам’яток в районі с. Циблі 

було організовано Лівобережно-Дніпровську слов’яно-руську археологічну експедицію 

Інституту археології НАН України у співпраці з переяславським заповідником, очолювану 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

28 

О.В. Сухобоковим, яка розкопала об’єкти трипільської, черняхівської культур та 

давньоруського часу [28]. 

Означена багатошарова пам’ятка знаходиться за 0,1-0,2 км від південно-західної околиці 

с. Циблі, відомій під назвою «Узвіз», займаючи схил другої лесової тераси лівого берега 

Дніпра, яка в цьому місці має значну висоту – основні позначки сягають 100-120 м. У 

результаті ерозії ґрунтів в ур. Узвіз-2 виник уступ лесової тераси, який має характер пологого 

схилу, на нижній приступці якого, на березі колишньої р. Циблі в долині Дніпра, нині 

затопленої водами Канівського водосховища, й розміщені залишки трипільського поселення. 

(рис. 5). Координати: 49°59′37″ N, 31°33′48″ E. Середня висота над рівнем моря 112 м. 

Матеріали трипільської культури були зібрані на площі близько 200х100-150 м (2-3 га). 

Дослідженнями 1995-1996 рр. було розкопано незначні залишки наземного житла-площадки 

(розміром 4х2 м), на якій виявлено декілька неповних розвалів посудин; були також виявлені 

рештки заглиблених об’єктів [8; 28; 37, с. 16-18]. Набір керамічного матеріалу по основних 

ознаках і в процентному співвідношенні подібний до керамічного комплексу поселення 

Крутуха-Жолоб [43, с. 120-127]. Знахідки зберігаються у НІЕЗ «Переяслав».  

Під час розвідок 1988 р. археологічної експедиції Переяслав-Хмельницького історико-

культурного заповідника було відкрито лукашівське поселення на північній околиці м. 

Переяслава-Хмельницького, мікрорайон Підварки, в ур. Ялова Долина, згодом обстежене у 

1991, 1992 рр. [3; 4; 5]. Поселення займає край лесової тераси лівого берега р. Броварка, лівого 

допливу р. Трубіж, неподалік від місця їх злиття. Зі сходу, заходу та півдня поселення 

обмежене давньою балкою (місцева назва «Ялова Долина») (рис. 6). По уточненим даним 

площа поселення складає близько 135х85 м (1,2 га). Координати: 50°3′58″N, 31°26′32″E. 

Середня висота над рівнем моря 100 м. Досі на поселенні залишків наземних жител-площадок 

не виявлено, лише окремі безсистемні і незначні скупчення, дрібні шматки глиняної обмазки 

та знахідки кераміки в культурному шарі, що складає 0,4-0,5 м. Колекція уламків керамічного 

посуду, крем’яний інвентар достатньо близькі матеріалам поселень Крутуха-Жолоб, Веселе, 

Циблі. Знахідки зберігаються у Національному історико-етнографічному заповіднику 

«Переяслав». 

У 1992 р. розвідками Переяслав-Хмельницього історико-культурного заповідника 

відкрито поселення лукашівського типу Веселе, яке згодом неодноразово обстежувалося 

науковцями НІЕЗ «Переяслав» (2006, 2009, 2011, 2016) [5, с. 2-4]. Поселення знаходиться на 

північно-західній околиці с. Веселе Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., 

південніше траси Київ-Золотоноша. Розміщене на краю та на схилі лесової терас лівого берега 

р. Карань, зі сходу та заходу обмежене невеликими балками, а з півдня – широкою заплавою 

р. Карані, до поселення близько підходить давня, нині пересохла, протока, вище за течією 

відома як р. Булатиця (Булатець). Південна частина пам’ятки знищена й пошкоджена кар’єром 

(рис. 7). Координати: 50°5′3″N, 31°19′46″E. Висота над рівнем моря 100 м. Шурфуваннями і 

зачистками підтверджено наявність залишків наземних жител у вигляді «площадок», які, 

певно, були розміщені по колу. По уточненим даним розмір поселення близько 300х300 м 

(близько 7-8 га). Керамічна колекція зібрана на пам’ятці, підтверджує його значну близькість 

до матеріалів Крутухи-Жолоба.  

У 1999 р. відкрито поселення лукашівського типу Гребля, яке згодом неодноразово 

обстежено співробітниками НІЕЗ «Переяслав» (2001, 2010) [39, с. 71-75]. Поселення 

знаходиться на північно-східній околиці с. Гребля Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 

обл., на краю рівної ділянки плато лесової тераси правого берега р. Трубіж. По уточненим 

даним розмір поселення складає 350х180 (близько 6 га). Координати: 50°6′33″N, 31°26′46″E. 

Середня висота над рівнем моря 100 м. На поселенні шурфуванням виявлено залишки 

наземних жител у вигляді так зв. «площадок» з обпаленої глини, розміщених у культурному 

шарі на гл. 0,40-0,60 м. Планування не встановлено. Топографія пам’ятки й характер знахідок 

на поверхні припускають кругове планування наземних будівель. Керамічний матеріал, 

виявлений на поселенні, й у відсотковому співвідношенні і своїх основних ознаках 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80


Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

29 

наближається до керамічного комплексу територіально близьких поселень Крутуха-Жолоб, 

Веселе, Циблі-Узвіз.  

Розвідками співробітників археологічного відділу НІЕЗ «Переяслав» М.В. Роздобудька 

та О.В. Юрченка 1996-1998 рр. на лівобережжі Канівського водосховища на багатошарових 

пам’ятках борової тераси, що впродовж багатьох років розмиваються водами Канівського 

водосховища, відкрито декілька місцезнаходжень та пунктів зі знахідками енеолітичної 

кераміки, подібної до Загаю. На багатошарових пам’ятках Гать 1, Біле Озеро 1, Городок 2, 3 

знайдено кераміку як лукашівського, так і софіївського типу. Однак на більшості численних 

місцезнаходжень отримані матеріали, які здебільшого відносяться до софіївського типу, серед 

яких, на думку дослідників, присутні й сліди могильників: Циблі-Церква, Гать 3, 

Горіле, Городок 1, 2, 3, Дубки, Сосновий бір, Хутір Комарівський 1, 2, 3, 4, Затока 1, 2, 3 
[88, с. 138-139; 89, с. 101-102].  

У 2001 р. на лівому березі р. Трубіж неподалік с. Світильня Броварського р-ну Київської 

обл. розвідкою О.К. Сиромятникова відкрито місцезнаходження лукашівського та/чи(?) 

софіївського типу [95, с. 258]. Пам’ятка потребує більш детального обстеження. 

Розвідками Інституту археології НАН України під кер. О.П. Моці відкрито пункт з 

трипільськими матеріалами на багатошаровому поселенні на правому березі 

р. Трубіж неподалік давньоруського городища біля с. Русанів Броварського р-ну 

Київської обл. [80, с. 98]. Пам’ятка потребує додаткового обстеження.  

На сьогодні останньою пам’яткою, відкритою на Потрубіжжі, є поселення лукашівського 

типу Карань, яке виявлене під час розвідок 2017 р. зав. сектора «Археологічна експедиція» 

НІЕЗ «Переяслав» О.О. Прядка та обстежене О. О. Прядком та Д. А. Тетерею [97, с. 71-75]. 

Поселення знаходиться на південно-західній околиці м. Переяслава-Хмельницького 

(мікрорайон Карань), займаючи край лесової тераси лівого берега р. Карань. Розміри 

поселення визначені у 150х50 м, виявлений культурний шар та колекція кераміки. Пам’ятка 

знаходиться за 2,2 км на південний схід від поселення Крутуха-Жолоб. Координати: 

50°03ʹ08.66ʺ N, 31°25°26.04ʺ Е, висота над рівнем моря 96 м. 

У 2000-х рр. наполегливими археологічними обстеженнями краєзнавцем В.Ф. Федьком 

у місцевості навколо с. Безпальче Драбовського р-ну Черкаської обл., у 

середній течії р. Супій, було відкрито декілька місцезнаходжень з трипільськими знахідками. 

У 2010-2012 рр. після більш детального обстеження означеної території Е.В. Овчинниковим 

та В.Ф. Федьком виявлено поселення із залишками наземних жител-«площадок» та три 

місцезнаходження трипільської культури, розміщених на лівому березі р. Супій та її допливу 

р. Свислі [81, с. 19-22]. Ці нові знахідки окреслюють ще одну територіальну групу пам’яток 

трипільської культури на Лівобережжі – Посупійську. На думку дослідників, вона має дещо 

відмінний характер від типових для регіону Лівобережжя лукашівських пам’яток, 

оскільки заселяли береги Супою переселенці безпосередньо з канівських пам’яток 

Правобережжя [81, с. 22]. Для уточнення ситуації з трипільськими пам’ятками по р. Супій 

необхідні подальші пошуки та дослідження.     

За нашими підрахунками на сьогоднішній день до лукашівського типу віднесено 20 

пам’яток, з них 11 поселень; налічується більше 50 пам’яток софіївського типу, серед них 9 

поселень, решта – місцезнаходження на багатошарових пам’ятках; більше 10 пам’яток 

визначені як змішані або двошарові етапів С І - С ІІ (включно з відомими поселеннями 

Євминка І та Євминка ІІ);  досліджено 4 софіївських могильника й відмічено сліди ще кількох 

подібних пам’яток.  

Таким чином, багатолітня наполеглива праця кількох поколінь українських дослідників 

у Середньому Подніпров’ї, й зокрема на Лівобережжі Дніпра, дозволяє укласти достатньо 

повну археологічну карту Трипілля для цього регіону, яка нині складає більше 80 пам’яток 

етапів С І – С ІІ, куди входять як повноцінно досліджені фахівцями поселення та могильники, 

так і місцезнаходження, виявлені здебільшого на багатошарових пам’ятках, значна частина 

яких потребують уточнень та додаткових досліджень. 
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Galyna Buzian 

TO THE HISTORY OF THE STUDY MONUMENTS OF TRIPILLIAN CULTURE 

AT THELEFT-BANKNESS OF THE MIDDLE DNIPRO 

The article presents materials from the history of research monuments of Trypillian culture on 

the left bank of the Dnipro river within the limits of the left bank of the Kyiv region and some districts 

of Chernihiv and Cherkasy region. Particular attention is paid to studying the monuments of 

Pereyaslavl region (now Pereyaslav-Khmelnitsky district of the Kyiv region). 

Key words: Trypillian culture, archaeological research, monuments, the Left-bankness of 

Dnipro, Pereyaslav region. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Поселення Лукаші. Вигляд на супутниковій карті та план-прорисовка  

(за О.О. Прядком). 
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Рис. 2. Карта поселень лукашівського типу на Потрубіжжі. 

(за О.О. Прядком). 

 

 

 
Рис. 3. Вид на поселення Крутуха-Жолоб з північного заходу. 
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Рис. 4. Крутуха-Жолоб. Розкопки житла № 3. 1996 р. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Вид на поселення Циблі-Узвіз зі сходу. 
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Рис. 6. Вид на поселення Веселе з півдня. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Вид на поселення Ялова Долина з півночі.  
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УДК 903.4 [4] «636»  

Наталія Бурдо 

(Київ) 
 

КЕРАМІЧНІ ПРЯСЛА З ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКИХ ПАМ’ЯТОК КИЇВЩИНИ 

 

Трипільські керамічні прясла – доволі широко поширена на етапі Трипілля С ІІ, але  слабо 

вивчена категорія артефактів. У роботі запропоновано контекстний та функціональний 

аналіз знахідок, систематизацію та класифікацію прясел з поселень пізнього Трипілля на 

Київщині. 

Ключові слова: прясла, Трипілля, поселення, могильники, Київщина. 

 

Перш ніж звернутися до оголошеної теми, зупинимося на історії терміну, який 

застосовується в археологічній літературі для визначення важка, який застосовується для 

обваження веретена та надання йому рівномірного обертання під час використання. Часто 

археологи використовують термін «прясельце» [наприклад, 23, с. 461], рідко вживана назва – 

«кружало» [22]. Зауважимо, що  терміни «прясло» [11, c. 44]  та «прясельце» [9, c. 63] 

вживається різними авторами в одному виданні [Археологія, ІІ, 1948]. Втім виходячи з 

давньоруської назви «пряслень», найбільш адекватним слід вважати термін «прясло», який 

відповідає літературній нормі згідно з академічним тлумачним словником [19, с. 371]. 

Трипільські керамічні прясла – слабо вивчена категорія артефактів. Вони навіть не 

завжди потрапляють до загальних оглядів трипільських матеріалів, їм не присвячено жодної 

спеціальної роботи. Ми будемо розглядати тільки спеціально виготовлені прясла, оскільки 

використання як прясел дисків з отвором зі стінок посудин здається сумнівним. Найбільш 

ранні керамічні прясла зафіксовано серед знахідок на трипільських поселеннях починаючи з 

етапу Трипілля В ІІ, наприклад, у Валяві [12, рис. 94, с. 17], Бодаках [18, рис. 49, 5]. Утім серед 

матеріалів середнього Трипілля етапів В ІІ-С І прясла представлені поодинокими 

екземплярами [10, с. 114]. Широке розповсюдження прясла набувають на пізньому етапі 

Трипілля С ІІ, причому характерні такі знахідки майже для всіх локально-хронологічних груп, 

зокрема є й у вихватинському некрополі [13, рис. 3, 23; 5, 4; 8, 2]. Одиничними знахідками 

прясел представлені в усатівській культурі [15, с. 100] в Усатове-Великий Куяльник [14, с. 42], 

до поховального інвентарю усатівської культури вони не входили. 

На Київщині знахідки прясел відомі ще з розкопок В. Хвойки на Кирилівських висотах 

(рис. 3, 18-23). Вони знайдені у похованнях та на поселеннях софіївської групи, зокрема у 

Бортничах, Казаровичах (рис. 3, 17), Підгірцях 1 (рис. 3, 11-16), Євминці – Узвіз (рис. 3, 2-10), 

Сирці 1, Нових Безрадичах, софіївському (рис. 1, 1, 3) та чернинському (рис. 1, 2) тілопальних 

некрополях. Зауважимо, що більшість прясел дійшла до нас у цілому вигляді, хоча поверхня 

їх буває пошкоджена. 

Звернемося до з’ясування контексту знаходження прясел. У неопублікованому рукопису 

В. Хвойки зазначено, що під час розкопок на вул. Кирилівський у Києві 1894 р. прясла, зокрема 

й виготовлені з глини з домішкою подрібнених черепашок, знайдено разом із фрагментами 

кераміки, уламками кременю, виробами з каменю, кістками тварин у шарі, в якому виявлено 

шматки обпаленої до червоного кольору глини, зокрема й з відбитками прутів та кілків, попіл, 

вуглики. Поодинокі екземпляри прясел, а також їх уламки знайдено В. Хвойкою під час 

розкопок заглиблень №№ 15, 17, 18, 26 разом з фрагментами кераміки, роздавленими 

посудинами, виробами з кістки, рога, каменю, кременю, кістками тварин та риб, скупченнями 

обпаленої глини у супроводі попелу та вугликів [20, с. 759-760]. Два прясла були знайдені В. 

Хвойкою також під час розкопок садиби Святославського у пункті № 5. Тут було виявлено 

культурний шар, що містив багато шматків випаленої глини, фрагменти кераміки, кістки 

тварин, птахів, риб, черепашки, 54 вироби з кременю, 12 кістяних предметів. Такий самий був 

контекст знахідки одного прясла в місці № 6 [20, с. 766-767]. 
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У Бортничах два прясла (рис. 3, 24-25) було знайдено у купі черепашок діаметрами 1,8 м 

та 1,6 м і завтовшки 0,5 м у супроводі фрагментів кераміки софіївської групи, уламків кісток 

тварин і птиць, луски риб і деревних вугликів [1, с. 117].  

У Підгірцях 1 (ур. Вінниця) у скупченні культурних решток з фрагментів кераміки, 

кісток тварин та риб, стулок черепашок було знайдено й прясла. 

На поселенні Сирець І одне ціле прясло та дві половинки [5, табл. І, 11, 13, 14] було 

знайдено у ямі з інтенсивним заповненням. Знахідки в ямах утворювали певні скупчення на 

різних глибинах. У заповненні ями виявлено фрагменти кераміки, кременеві вироби, уламками 

каменів, грузила від вертикального ткацького верстату, кістки тварин, риб’яча луска, окремі 

куски обпаленої глини, мідна намистина та фрагмент антропоморфної статуетки. Це єдиний 

випадок комплексного знаходження керамічних предметів текстильного виробництва – 

відтяжок ткацького верстату та прясел. У куті  трикутної в плані ями виявлено скупчення 

обпаленої глини у вигляді великих блоків, а також пляму жовтої необпаленої глини. На думку 

Ю.М. Захарука, необпалена глина могла бути залишками печі, комплекс із двох розташованих 

поруч ям, може розглядатися як залишки землянки [5, с. 111-112]. Втім характер заповнення 

описаних ям дозволяє припускати, що вони мали культовий характер і були використані для 

захоронення решток жертвоприношень та залишків спаленого глинобитного будинку. 

Подібного типу ями характерні для поселень Трипілля [3, с. 175-192].  

Прясла з поселення Сирець І виготовлені з глини з домішкою подрібнених черепашок. 

Два з них біконічні, одне, великого розміру – конічне, без орнаменту. Одне з біконічних прясел 

орнаментовано прокресленими лініями, інше – відбитками круглого штампу та 

прокресленими лініями. 

У Нових Безрадичах біконічне округле прясло пізньотрипільського типу було виявлене у 

культурному шарі з матеріалами коломийщинської групи етапу Трипілля В ІІ [21, табл. ІІ, 8]. 

У Євминці - Узвіз під час розкопок М. Макаренка культурного шару та заглиблених 

об’єктів знайдено 14 прясел [23, с. 461; рис. 12], з розкопок В. Круца – 3 [8, рис. 42, 8-10]. 

Прясла виготовлені з глини з домішкою подрібнених черепашок, дрібнозернистого піску, або 

обох домішок (рис. 3, 2-10). Зовні прясла рожево-жовтого, рожево-сірого кольору, на зламі 

колір темно-сірий. Поверхня прясел ретельно загладжена, вкрита щільним шаром рудого або 

брунатного ангобу. Здебільшого прясла в перетині конічної форми із різними варіантами. 

Деякі мають біконічний профіль. Більшість екземплярів оздоблено візерунком, що виконаний 

прокресленими лініями, відбитками круглого або прямокутного в штампу, а в одному випадку 

жолобчатим декором. Композиції орнаменту доволі прості, слід відзначити прясло із 

піктографічним зображенням у вигляді трьох окремих знаків (рис. 3, 4). Нажаль, його 

поверхня пошкоджена, можливо, ще один знак втрачений.  

Аналіз археологічного контексту знахідок прясел на поселеннях пізнього Трипілля 

Київщини  дозволяє встановити, що вони трапляються у скупченнях знахідок у культурному 

шарі та  у ямах, які трактують як сміттєві або землянкові житла. Втім, описаний характер як 

скупчень у культурному шарі, так й заповнення  ям дозволяє інтерпретувати їх як  культові 

об’єкти, куди  скидали рештки жертвоприношень – тобто, за визначенням Б.О. Рибакова для 

зольників бронзового віку «священні смітники» [16, с. 306], які були прототипами «культових 

звалищ, куди виносили все «священне сміття» на поселеннях античності [17, с. 174]. Такий 

контекст знахідок прясел свідчить про певне культове навантаження цих виробів. 

Прясла знаходять також і в некрополях софіївської групи Трипілля С ІІ. Декілька прясел 

було зібрано на поверхні на місті софіївського могильника (рис. 1, 1, 3). Конічне прясло було 

знайдено серед попелу від спалених кісток поховання № 93 [24, с. 95], іншого інвентарю поруч 

не виявлено. До інвентарю поховання 94-95 входило два горщика, ножеподібна кременева 

пластина та орнаментоване дископодібне прясло, знаходилися разом з перепаленими кістками 

в невеликому горщику [24, с. 95-96]. Єдиним поховальним даром у похованні № 59 некрополю 

Чернин [24, с. 25], яке виглядало як скупчення кальцинованих кісток, було невеличке 

орнаментоване прясло (рис. 1, 2).  
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Для порівняння наведемо дані про поховання з пряслами з вихватинського могильника з 

трупопокладеннями. Орнаментоване конічне прясло входило до багатого поховального 

інвентарю чоловіка 60-65 років з поховання 2/51 [4, с. 22; 226, рис. 5, 5-32] разом із розписною 

амфорою, посудиною із шнуровим орнаментом та трьома мисочками із глині з домішкою 

товчених черепашок, в одній з яких була стулка мушлі з отвором, 6 кременевих 

знарядь, сокира з кременю, декілька кістяних та рогових виробів. Неорнаментоване конічне 

прясло було покладено біля ліктя дівчинки 8-9 років (поховання 12 (5/52)  за [4, с. 23; 229, 

рис. 8, 1-9]. Решта інвентарю: 2 розписних посудини, 2 розписних миски, поставлених одна в 

одну, посудина з шнуровим орнаментом, 3 жіночі статуетки вихватинського типу, намисто з 

округлих бусин з підвіскою з мушлі Unio. Конічне прясло, 

орнаментоване наколами, було знайдено у похованні дитини віком 6-8 років (поховання 32 

(24б/55 за [4, с. 28; 235, рис. 14, 3-7]. До поховальних дарів входило ще чотири посудини з 

глини з домішкою мушлі, розписна амфора, 5 відщепів кременю. Використання прясел серед 

поховального інвентарю у різного типу некрополях Трипілля С ІІ свідчить про надання їм 

певних культових функцій.  

Керамічні прясла з пам’яток Трипілля С ІІ Київщини вирізняються за розмірами, 

формою, оздобленням. Діаметр прясел коливається від 3,5 см до 5 см. В основу формальної 

класифікації прясел покладено їх форму, умовно можна виділити три типи прясел: конічні, 

біконічні та напівсферичні, морфологічні нюанси дозволяють виділяти підтипи (рис. 3, 1). 

Втім зауважимо, що формально виділені типи не створюють будь-яких груп. Типологічно різні 

прясла присутні в збірках з однієї пам’ятки. 

За оздобленням прясла розподіляються на декоровані та без декору. Переважають прясла 

в декорі яких використано різні прийоми заглибленого візерунку. Це прокреслені лінії (рис. 3, 

2-4, 12-14, 20-21, 24-25),  рельєф (рис. 3, 5), різні види штампу: зубчастий (рис. 3, 6-7, 18-19), 

наколи/ямки (рис. 3, 8, 16-17, 19, 22), відбиток шнура (рис. 3, 23). У декорі прясел переважають 

радіальні композиції. Особливу увагу привертають прясла зі знаками, які можна вважати 

піктограмами (рис. 3, 4), зокрема з поселення Євмінка-Узвіз [23, с. 459, рис. 12]. В одному 

випадку знак на пряслі (рис. 3, 26) нанесений фарбою [6,  табл. Г 14, 12] 

У археологічній літературі прясла розглядають майже виключно як знаряддя праці. 

Функціональне призначення прясел не викликає сумніву. Прясло не було власне знаряддям 

само по собі, а використовувалося як конструктивна частина веретена (рис. 2). Воно 

насаджувалося на веретено для надання йому рівномірного обертання при прядінні ниток. 

Й досі існують веретена з дерева, конструкція яких не потребує додаткового насаджування 

прясла (рис. 2, 3). Функціонально вони не відрізняються від веретен, які потребують 

керамічних (або з інших матеріалів) прясел.  

За етнографічними даними встановлено декілька способів прядіння із застосування 

веретена з пряслом (рис. 2, 1-2). Вони певною мовою обумовлені властивостями сировини, але 

переважно успадкованими традиціями. На виробничі властивості прясел впливає лише їх вага, 

пов’язана з їх розмірами. Ані форма, ані, тим більш, оздоблення прясел на виробничі функції 

не впливають.  

Конструкція веретена (рис. 2, 3-4) не залежить ані від виду волокон рослинного (конопля, 

бавовна) або тваринного (вовна) походження, ані від способів прядіння. Втім вважається, що 

довжина веретена і, відповідно, розмір (вага) прясла залежать від  властивостей волокон та 

товщини нитки, яку бажано отримати.  

Відсутність масових знахідок керамічних прясел до етапу Трипілля С ІІ зовсім не 

означає, що трипільці не займалися прядінням, бо це дуже давнє ремесло, традиції якого 

сягають кам’яної доби. До того ж на поселеннях етапів Трипілля фіналу В ІІ – С І виявлені 

фрагменти посудин, які при формуванні ставилися на в’язаній або тканий текстиль, про що 

свідчать відповідні відбитки на денцях [7, с. 93-95; 2, с. 515]. Правдоподібно припускати, що 

до пізнього етапу Трипілля для отримування ниток використовувалися веретена без 

керамічних прясел. Аналогії трипільським пряслам у матеріалах культури Баден дозволяє 

припускати, що саме з цією культурою пов’язана нова традиція у використанні керамічних 
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прясел. Зауважимо, що масові знахідки прясел типові саме для тих локально-хронологічних 

груп Трипілля, які зазнали баденізації, тобто впливу традицій Бадену, зафіксованих у різних 

сферах матеріальної культура, а особливо у керамічних комплексах [25]. 

Зауважимо, що археологічний контекст знахідок прясел та нанесені на них зображення 

та орнамент свідчить про використання їх не тільки як виробничого інвентарю, але й як 

культових предметів. Цей аспект прясел потребує спеціального дослідження. 
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Natalia Burdo 
CERAMIC PRYASLA FROM LATE TRYPILIA MEMORIALS OF KYIV REGION 

Trypillian porcelain ceramic – quite widespread in the Trypillya stage II, but poorly understood 
category of artifacts. The paper proposes contextual and functional analysis of finds, systematization 
and classification of springs from the settlements of the late Trypillya in the Kyiv region. 

Key words: spit, Trypillya, settlement, burial ground, Kyiv region. 
 

 
Рис. 1. 1 – план софіївського тілопального могильника; 2 – план чернинського тілопального 

могильника: 1 – посудини з кальцинованими кістками, 2 - скупчення кальцинованих кісток та 

попелу, 3 – посудини, 4 – контури розсипу кальцинованих кісток, 5 – прясла; 

3 – прясла софіївського некрополя. 

 
Рис. 2. Прядіння. 1 – процес прядіння; 2 – пряха за роботою, Закарпатська обл., 

с. Межигір’я; 3 – сучасне веретено без прясла; 4 – сучасні веретена з різними типами 

прясел. 
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Рис. 3. Прясла поселень Трипілля С ІІ Київщини. 1 – типологія прясел; 2-10 – Євмінка-Узвіз, 

11-16 – Підгірці І, 17 – Казаровичі, 18-23 – Кирилівські висоти, 24-25 – Бортничі.  
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ДОСЛІДЖЕНЯ ПАМ’ЯТОК ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА КИЇВЩИНІ 

У 2016-2017 РОКАХ 
 

2016 – 2017 рр. археологічна експедиція Київського університету імені Бориса Грінченка, 

організована Науково-дослідною лабораторією археології історико-філософського 

факультету проводила польові дослідження — розвідки та розкопки на території 

Обухівського району Київської області для виконання планової науково-дослідної теми «Давня 

історія України: суспільство і технології (за результатами археологічних досліджень) ». 

Головною метою було вивчення відомих та пошук нових пам'яток, насамперед великих 

поселень етапу ВІ-ВІІ трипільської культури. 

Ключові слова: трипільська культура, етап ВІ-ІІ, кераміка Кукутень С, великі 

поселення. 

 

У межах сучасної Київської області нині відомо понад близько двох десятків поселень 

етапу ВІ-ІІ, більшість з них розташована у Обухівському районі (рис. 1). Серед них принаймні 

два за наявними відомостями мали значні розміри – від 30 до 100 (і можливо більше) га. У 

цілому ж поселення цього періоду в порівнянні з більш пізніми – етапів BII, CI і CII все ще 

можна віднести до числа найменш вивчених у цій частині трипільської території. Пам’ятка в 

ур. Коломийців Яр (за деякими відомостями до 30 га площі) поблизу села Копачів 

Обухівського району Київської області одна з найбільш східних у північній частині цього 

регіону і розташована в районі епонімної пам’ятки на околиці с. Трипілля (близько 100 га).  

Поселення в урочищі Коломийців Яр відкрито М.В. Квітницьким [8, с. 34-38], а також 

досліджено спільною експедицією Київського обласного археологічного музею та Інституту 

археології НАН України в 2006-2007 і 2011 рр. [4, с. 110-114; 2, с. 236]. Дослідження минулих 

років були рятувальними, бо частина культурного шару інтенсивно руйнувалася при 

видобутку чорнозему в заплаві струмка. Пам’ятка багатошарова, представлені матеріали 

трипільської культури (етап BI-II), раннього залізного віку, ранніх слов’ян і Русі (XII-XIII ст.). 

Археологічні пам’ятки, більш пізні за часом, ніж трипільська культура, розташовані в нижній 

частині долини, в смузі 70-100 м по правому березі струмка. Основна частина трипільського 

поселення, розташована на схилі долини вціліла, однак була недоступна для розвідки, так як 

заростає бур’янами. В останні роки на цьому місці вирощують різні культури, що відкрило 

можливості для збору підйомного матеріалу в весняний і осінній час і більш точного 

визначення таким чином розмірів трипільського поселення. Вперше для пам’яток цього типу 

(і часу) 2016 р. вдалося отримати план частини поселення за допомогою магнітної зйомки 

(рис. 2). Отримані матеріали дозволяють розширити уявлення про поселеннях цього часу на 

Середньому Дніпрі, час і шляхи їх появи тут, господарство і зв’язки.   

Поселення розташоване на  схилі долини, уздовж лівого берега безіменного струмка – 

правої притоки р. Стугни (рис. 3). Нижня частина долини місцями заболочена, місцями 

заросла лісом, а сам струмок поруч із поселенням заповнений, при цьому частина культурного 

шару була зруйнована під час спорудження чаші водосховища. Схил долини з уступами, його 

верхня частина більш крута, нижня – полога. Стікають під час дощів з плато потоки води 

руйнують схил, а місцями і культурний шар поселення. У той же час наноси акумулюються в 

нижній частині долини. Процеси ці привели до виникнення в цьому місці шару чорнозему, 

який досягав місцями 0,8-1 м. У той же час на схилі чорнозем майже відсутній, верхній шар 

ґрунту – коричневий суглинок. Під ним, на глибині 0,15-0,25 м знаходиться культурний шар 

трипільського часу. Протилежний, правий берег долини високий, місцями поріс лісом. У його 

підніжжя, якраз навпроти поселення, є джерело питної води. 
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Завдяки співпраці з університетом імені Християна-Альбрехта, школою «Human 

Development in Landscapes» (м Кіль, Німеччина) до початку розкопок була здійснена магнітна 

зйомка на частині поселення. Вона охопила близько 3 га площі на схилі і мису в нижній частині 

долини [5]. У результаті виявлено залишки 19 згорілих будівель трипільської культури і сліди 

6 ям різних розмірів (рис. 2). Судячи з аномалій, вони різної збереженості – від хорошого до 

сильно зруйнованих оранкою і ерозією, особливо на ділянках із значним ухилом. Закладені на 

полі розкопи 14 і 15 повністю підтвердили результати магнітної зйомки як щодо наявності, так 

і збереження об’єктів. 

Аномалії від залишків будівель розташовані трьома рядами на схилі уздовж струмка, що 

протікає по дну долини. Найбільш численний верхній ряд – 11 будівель. У другому їх 5, в 

нижньому – лише три. Ймовірно, більшість залишків будівель на цій ділянці було розташовано 

за межами поля, де деякі з них були досліджені в 2005-2007 рр. Поруч із залишками будівель 

виявлені аномалії від ям. При цьому найбільша яма розташована навпроти торця будівлі під 

розкопом 14, яка також виділяється своїми розмірами (рис. 2). Це дозволяє припустити, що 

спочатку ці ями могли бути використані в якості котлованів для видобутку глини при 

будівництві. 

На ділянках, досліджених упродовж 2005-2011 рр. було не менше двох рядів будівель, 

також розташованих уздовж струмка. Таким чином загальне число рядів споруд на поселенні 

могло досягати 5. Завершення робіт над планом у майбутньому надасть змогу поточнити як 

розміри поселення, так і число будівель в збереженій частині. У той же час видно, що навряд 

чи площа цього поселення досягала 30 га, як це зазначав М.В. Квітницький [8, с. 34], в кращому 

випадку вона може скласти від 15 до 20 га з урахуванням зруйнованої частини. 

Археологічні дослідження 2016 р. в ур. Коломийців Яр включали збір підйомного 

матеріалу при проведенні магнітної зйомки та під час проведених пізніше розкопок. Ближче 

до берега струмка було закладено 3 розкопи (11-15) загальною площею 48,4 м. кв. Ще два 

контрольних розкопи 1х1 м зроблені на місці будівель на полі, з перспективою продовження 

досліджень в наступному сезоні (рис. 3).  

Розкоп 11 розмірами 6х4 м (24 кв. м) закладений на схилі, де на поверхні виявлені 

уламки обмазки і фрагменти посуду (рис. 4, 1-3). Верхній чорноземний шар в цьому місці був 

знесений бульдозером під час земляних робіт 2006 р. Практично з поверхні зафіксовано слабо 

насичений знахідками (фрагменти керамічних виробів, дрібні уламки обмазки, кістки тварин) 

культурний шар. Дослідження проведено шарами по 0,2 м з пошаровою зачисткою і фіксацією 

знахідок. На глибині 0,25 м від сучасної поверхні зачищені розвал шоломоподібної покришки, 

поруч – великі фрагменти посудин із заглибленим декором. Наведені вище спостереження 

дають підстави зробити висновок про те, що в цьому місці досліджена яма, що ймовірно 

розташовувалася поблизу будівлі з другого (від струмка) ряду забудови, знищеної під час  

видобутку чорнозему (рис. 5). Слабка насиченість знахідками нижнього горизонту ями може 

бути свідченням того, що перед нами котлован для видобутку глини, згодом використаний 

мешканцями будинку. 

Розкоп 12 розмірами 2,3х0,8 м (18,4 кв. м) закладений на краю мису (рис. 3), поза 

посівами, на місці, де виявлені дрібні фрагменти обмазки. Розкопки доведено до глибини 2,4 

м від сучасної поверхні, сліди об’єкта виявлені не були. Верхня частина – 0,3 м чорнозем, 

нижче – жовтуватий суглинок, відкладення в долині струмка. Наявність знахідок на поверхні 

в цьому місці можна пояснити оранкою або змивом фрагментів з поля. 

Розкоп 13 розмірами 6х1 м (6 кв. м.) закладений за межами поля, навпроти місця, де на 

поверхні між посівами виявлена обпалену обмазку – залишки зруйнованої оранкою або 

земляними роботами згорілої будівлі, зафіксовані за допомогою магнітної зйомки (рис. 4, 4 ). 

Місце вибрано для розкопок, оскільки тут могла перебувати яма навпаки короткої сторони 

споруди. Верхні 0,3 м складалися з шару чорнозему, частково змитого з поля. Нижче виявлено 

культурний шар, представлений коричнюватим суглинком із включенням знахідок 

трипільської культури. 
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На глибині 0,4 м від сучасної поверхні розчищено розвал посудини (рис. 4, 6) з вушками, 

розташованими в кілька рядів на її поверхні. Нижче знахідок та заповнення виявлено не було. 

Можливо, в цьому місці дійсно знаходилася яма, верхня частина якої зрізана бульдозером. З 

огляду на товщину чорноземного шару, зафіксованого раніше на цій ділянці – 0,8 м, загальна 

глибина ями від поверхні могла становити 1,2 - 1,3 м. Спочатку вона, як і об’єкт в розкопі 11, 

могла бути котлованом для видобутку глини при будівництві житла. 

Розкопи 14 і 15 розмірами 1х1 м кожен закладено в полі, на місці аномалій, виявлених 

магнітної зйомкою. Мета – перевірка збереження і глибини залягання останків споруд 

трипільської часу. Встановлено, що обпалена обмазка знаходиться під шаром чорнозему на 

глибині до 0,2 м від сучасної поверхні (рис. 6,7). У розкопі 14 збереження шару обмазки, що 

залягала суцільним масивом, виявилося дуже хорошим. Зате в розкопі 15 – цей шар був 

зруйнований оранкою. Намічено продовжити роботи на розкопах 14 і 15 в наступному сезоні, 

щоб розкрити об’єкти повністю. 

Таким чином у двох розкопах, 11 і 12 виявлено культурний шар, який можна пов’язати з 

ямами трипільської часу, розташованими неподалік наземних жител, від яких залишилися 

об’єкти у вигляді скупчень обпаленої глини. 

Під час досліджень отримано значну колекцію знахідок, яка включає фрагменти 

керамічного посуду і кісток тварин, знаряддя з каменю та кременю, зразки обпаленої обмазки. 

Збір підйомного матеріалу  дозволив отримати представницьку колекцію з понад 400 

фрагментів керамічних виробів, а також знарядь праці з каменю та кременю. Керамічні 

матеріали в більшості представлені фрагментами посуду трипільської культури, є поодинокі 

фрагменти, які можна віднести до раннього залізного віку та / або ранньослов’янського 

періоду. Знаряддя праці з каменю та кременю можливо віднести до трипільського часу. Згадані 

знахідки дозволяють перш за все визначити територію поширення поселення трипільської 

культури, яка охоплювала, з урахуванням схилів долини, включаючи знищеної земляними 

роботами території, площу трохи більше 10 га. Нечисленні матеріали раннього залізного віку 

виявлені переважно в районі невеликого мису на площі близько 2 га. Скупчення трипільських 

знахідок в цілому збігалися з аномаліями від спалених будинків, виявленими магнітною 

зйомкою, що є свідченням руйнування останніх в процесі оранки. Судячи з кількості зібраного 

матеріалу, а також великій кількості обпаленої обмазки на поверхні, ці руйнування досить 

значні. 

Знахідки представлені знаряддями праці та керамічними виробами. Знаряддя праці 

виготовлені з каменю та кременю. Переважно це вироби з граніту, кілька уламків абразивів – 

з пісковику. З граніту виготовлені зернотерки та пести, камені для шліфування. Ці знахідки 

потребують додаткового трасологічного вивчення, а також встановлення джерел сировини. 

Всього знайдено 789 фрагментів керамічних виробів. За винятком кількох усі вони 

належать до етапу ВІ-II трипільської культури. Матеріал фрагментований, за винятком двох 

некомплектних розвалів, виявлених в розкопках – посудини з вушками в кілька рядів (розкоп 

13) і шоломоподібної покришки (розкоп 11). Представлені групи посуду, типові для даного 

етапу в регіоні Середнього Подніпров’я: так званий «кухонний посуд»  і «столовий» трьох 

видів: неорнаментований, із заглибленим або прогладженим (рис. 2, 3) орнаментом і 

мальований. 

Кухонний посуд («кераміка типу Кукутень С»), виготовлено з маси з домішкою товчених 

черепашок і/або крупного піску, представлено фрагментами горщиків з прямими або 

відігнутими вінцями. Внутрішня поверхня у більшості виробів покрита полосчатим 

згладжуванням, у частині – гладка. Є вироби з вушками і наліпами. Декор, розташований на 

плічках посудин, виконаний за допомогою заглиблених ліній, проміжки між якими заповнені 

відбитками різноманітного штампа, переважно гребінчастого. Знайдений фрагмент із 

відбитками трикутного штампа. На багатьох вінчиках посудин поміщені наліпні прикрасами 

у вигляді «перлин», зрідка – ряд наколів.  

Слід також зазначити, що серед кераміки, яка походить з поселення Коломийців Яр є 

численні фрагменти типового для етапу ВІ-II трипільського посуду з заглибленим 
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орнаментом, частина з якої так само, як і кухонна, має як домішки черепашок в масі, так і 

смугасте загладжування на внутрішній стороні. Знахідок таких досить багато, що представляє 

особливість даного поселення. 

Проте за основними ознаками – формами і способом нанесення, орнаментальних 

композицій кераміка з заглибленим орнаментом може бути віднесена до категорії 

«столового». Столовий посуд із заглибленим і прогладженим декором представлений 

кубками, амфорами, конічними і шоломоподібними покришками, грушоподібними і 

біноклеподібними посудинами. Орнаментальні композиції виконані з використанням стрічок, 

що складаються з декількох паралельних заглиблених ліній. 

Невелика кількість посудин представлена виробами з прогладженим орнаментом, що 

нагадує канелюри ранньотрипільського часу, нанесені однією або двома-трьома паралельними 

лініями, що утворюють кутові і криволінійні композиції, іноді доповнені відбитками круглого 

штампу. 

Серед столової кераміки багато фрагментів неорнаментованого посуду. Серед форм 

переважають напівсферичні миски, великих розмірів, з ручками, розташованими під вінцем. 

У частині поверхня загладжена, частина покрита шаром облицювання – т.зв. «рустом». 

Знайдений фрагмент неорнаментованної шоломоподібної покришки. Одним фрагментом 

представлена неорнаментована посудина на ніжках. 

Мальований посуд представлений фрагментованими напівсферичними мисками, 

амфоркою, грушоподібними посудинами. Розпис нанесений в одну (червону або чорну) фарбу 

або ж в дві фарби (червона+чорна). При цьому широкі смужки чорні, вузькі – червоні, також 

червоне заповнення контурів, наведених тонкими чорними лініями. Привертає увагу та 

обставина, що серед відносно великої кількості фрагментів мальованої кераміки зібраної на 

поверхні досить багато великих, в тому числі грушоподібних посудин. 

У цілому описаний вище керамічний комплекс є типовим для пам’яток етапу ВІ-II 

в Середньому Подніпров’ї, таких, як Шкарівка [10, рис. 21], Верем’я, Щербанівка і 

Трипілля [9, табл. I-IV]. З урахуванням попередніх знахідок із цієї пам’ятки, опублікованих 

раніше [8, рис. 5-10; 4, рис. 3) поселення можна віднести до числа пізніх пам’яток етапу BI-II 

в регіоні Середнього Подніпров’я. 

У польовому сезоні 2017 р. основні зусилля зосереджувались на пошукові нових 

поселень трипільської культури в районі сіл Копачів та Шевченкове. Враховуючи 

розташування описаної вище пам’ятки в ур. Коломийців Яр пошуки проводили насамперед на 

південних схилах глибоких долин, які впадають у долину р. Стугна з півночі та півдня. 

Перевіряли також ділянки на плато – навколо ярів, навіть не надто глибоких. 

На території розмірами приблизно 8х8 км було виявлене лише одне поселення 

трипільської культури, решта 63 пам’ятки належали до часу між раннім залізним віком і XVIII-

XIX ст.  

Виявлене поселення трипільської культури Застугна-3 (етап СІ) знаходилося у 1 км на 

північ від Парку «Київська Русь», на правому боці глибокого яру, що завершується в долині 

перед лісом, який примикає до території парку. Територія поселення, що являє собою схил 

плато, з півночі обмежену вигином яру, з півдня – відрогом того ж яру. Матеріал зібрано на 

площі близько 4 га. Наявність обмазки дозволяє зробити висновок про наявність решток 

спалених будівель досить близько до поверхні. Виявлено ліпний посуд трипільської культури, 

в тому числі фрагменти миски та горщика (неорнаментовані), фрагмент стінки з прокресленим 

зображенням дерева та фрагмент мальованої миски (орнамент стертий). Подібний набір 

знахідок дає підстави віднести цей пункт до коломийщинської групи трипільської 

культури (етап С-І, перша половина IV тис. до н.е.). 

Таким чином виявилося, що у трипільські часи ця територія була малозаселеною 

відносно до наступного часу. 

Поселення трипільської культури в ур. Коломийців Яр становить значний інтерес для 

проведення подальших польових досліджень з огляду на кілька причин. Передусім, це одне з 

небагатьох поселень етапу ВІ-II у регіоні, для якого отримано відомості стосовно планування 
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і розташування споруд. Серед останніх є не тільки звичайні, пересічні, але і вельми значні за 

розмірами (розкоп 14). Дослідження, проведені тут в попередні роки, а також 2016 р. дали 

цікавий керамічний матеріал, в тому числі чимало цілих форм. 

Крім того, усе ще цілком імовірним є відкриття нових поселень цього часу навколо 

Коломийцевого Яру, оскільки під час розвідок 2017 р. не було перевірено територію у 

північному напрямку до с. Велика Вільшанка. Є підстави вважати, що існуюча карта 

поширення трипільських поселень етапу ВІ-ІІ сьогодні швидше відображає стан вивченості 

території, ніж реальну картину розселення трипільців у кінці V тис. до н.е. у східній частині 

трипільського ареалу. Особливо сказане можна віднести до північної частини Київщини, 

району Трипілля. Наприклад, з 8 пам’яток відомих тут сьогодні, 4 вперше були відкриті на 

початку ХХІ ст. [8, с. 34] і ще один, епонімний – повторно [3, с. 129-135]. Стандартне 

розташування більшості поселень на відносно пологих південних схилах долин невеликих 

річок і струмків, приплив Стугни і Дніпра, полегшує продовження пошуків нових поселень 

цього часу. На частині цієї території археологічні розвідки ще не проводилися. Наявність між 

основним ядром поселень в районі Трипілля і Коломийцевого Яру досить великого проміжку, 

в якому достатньо місць для поселень, обіцяє нові відкриття в майбутньому. 
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Myhailo Videiko  

INVESTIGATIONS OF TRYPILLIA CULTURE SITES AT KYIV REGION IN 2016-2017 
There are near 20 Trypillia Culture stage BI-II sites at Kyiv region. This period here is 

relatively less explored, than other stages, such as BII, CI or CII. The site at Kolomyitsiv Yar near 

village of Kopachov (Kyiv region, Obukhiv district) is not far from Trypillia. In 2016 archaeological 

expedition, organized by Kyiv Borys Grinchenko University (Ukraine) in cooperation with Graduate 

School “Human Development in Landscapes” Christian-Albrechts-Universität (Kiel, Germany) 

started investigations at this site. First time for this kind of sites was done magnetic prospection, 

which discovered on 3 ha surface anomalies from 19 houses and 5 pits. Houses were located in three 

rows along the stream on slopes of valley. At the area close to field remains of two pits were explored. 

They probably related to houses, destroyed some time before. Among finds from this pits were 

numerous fragments of pottery, bones, stones and small amount burnt daub. Pottery (“kitchen ware” 

or Cucuteni C type, painted, with incised decoration and without decoration) is typical for BI-II stage 

at this region. It is possible to date this site up to the last quarter of V Mill. BC. At 2017 only one 

Trypillia Culture site at this region was discovered. Site Zastugna-3 dated by Trypillia CI 

(Kolomijschyna I type)/ These materials make it possible to expand our knowledge of settlements of 

this time in the Middle Dnieper, the time and the ways of Trypillia population appearance here, and 

their relations with other cultures.  

Key words: Trypillian culture, Stage VI-II, ceramics Cucuthen C, large settlements. 

 

 
Рис. 1. Карта поширення поселень трипільської культури етапу ВІ-ІІ між Копачевим і 

Трипіллям і нововиявлені поселення: 1 – Коломийців Яр; 2 – Обухів, вул. Київська; 

3 – Щербанівка; 4 – Дерев’яна; 5 – Трипілля; 6 – Трипілля, Посадова Гора; 7 – Долина; 

8 – Верем’я; 9 – Застугна-3. 
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Рис. 2. Дослідження в ур. Коломийців Яр 2016 року: 1 – план частини поселення за 

відомостями магнітної зйомки; 2 – процес магнітної зйомки; 3 – загальний вид на місце 

розташування давніх поселень в ур. Коломийців Яр з  лівого берега струмка, видно розкопи 

2016 року. 

 
Рис. 3. План частини поселення трипільської культури в. ур. Коломийців Яр за 

результатами магнітної зйомки 2016 року (інтерпретація Р. Улрау) із позначенням 

розкопок 2016 року. Умовні позначення: 1 – яма; 2 – згорілий будинок; 3 – те ж, порушено 

ерозією; 4 – ймовірно трипільські будівлі; 5 – стара польова дорога; 6 – залишки сучасних 

будівель (зруйновані); 7 – контури відзнятої території; 2005-2011 – території, на яких 

проводилося дослідження залишків трипільського поселення в 2005-2011 рр.; 

11-15 – номери розкопів 2016 року. 
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Рис. 4. Керамічні вироби з поселення Коломийців Яр, розкопки 2016 року: 1-13 – «кухонний» 

посуд (тип Кукутень С); 14 – фрагмент кераміки раннього залізного віку. 
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Рис. 5. Керамічні вироби з поселення Коломийців Яр, розкопки 2016 року: посуд мальований, 

із заглибленим декором та канелюрами і неорнаментований. 
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УДК 904(477) 

Марія Відейко  
(Київ) 

АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ 

 

Проведення археологічних розвідок залишається актуальним засобом розширення 

відомостей про історію заселення певних території. Незважаючи на понад столітню 

історію таких пошуків на Київщині, є чимало місць, витративши на обстеження яких 

порівняно короткий проміжок часу, можна виявити значну кількість давніх поселень. 

Прикладом реалізації стратегії суцільної розвідки можуть бути роботи, проведені 2017 року 

експедицією Науково-дослідної лабораторії археології Київського університету імені Бориса 

Грінченка 2017 року на території Обухівського району, коли було відкрито понад 60 раніше 

невідомих поселень різного часу. 

Ключові слова: Обухівський район, археологічні розвідки, ранній залізний вік, 

черняхівська культура, поселення доби Русі. 
 

Експедиція НДЛ археології історико-філософського факультету Київського 

університету імені Бориса Грінченка провела археологічні розвідки в Обухівському районі 

Київської області в околиці сіл Велика Вільшанка, Застугна, Копачів, Степок, Ленди, Перше 

Травня та Шевченкове. Основна увага приділена берегам балок та ярів, які пов’язані з 

річковою системою Стугни, правого притоку р. Дніпро. Пошуки переважно велися на правому 

березі Стугни, на лівобережжі обстежено лише околиці с. Застугна в районі парку «Київська 

Русь». 

Район проведення розвідок на правому березі р. Стугна нині являє собою рівнину, 

порізану у напрямку південь-північ досить глибокими ярами, до яких зі сходу та заходу 

підходять дрібніші балки. Більшість із них у давні часи були у тій чи іншій мірі обводнені, що 

й зумовило вибір певних місць для поселення. Зазначені вище особливості місцевості стали 

підставою для організації обстеження території, під час якого групи по 3-5 учасників 

експедиції ретельно вивчали обидва береги балок та ярів. Завдяки практично суцільному 

охопленню деяких територій виявлено 69 археологічних пам’яток різних періодів, при цьому 

переважну більшість – вперше. Діапазон датування пам’яток – від енеоліту до Київської Русі, 

та XVII–XIX ст. 

Доба енеоліту представлена 1 поселенням (1,5% виявлених пам’яток) трипільської 

культури етапу СІ (Застугна -3), де виявлено сліди зруйнованих жител (обпалену обмазку) та 

фрагменти керамічного посуду (рис. 1), в тому числі кухонного (із домішками товчених 

мушель або піску в масі) та столового, як без орнаменту так і з заглибленим декором, в тому 

числі з стилізованим зображенням рослини (рис. 1:1). Знайдено також фрагменти мальованого 

посуду, на яких частково зберігся ангоб (рис. 1: 3-4). Судячи з того, що вони зроблені з 

каолінітової глини, вірогідний регіон походження – територія поширення томашівської 

локально-хронологічної групи. 

Знайдено 29 пунктів (42% виявлених пам’яток) з ліпним посудом, який можливо 

попередньо віднести до раннього залізного віку (рис. 2:2-5). На поселенні Велика Вільшанка 

знайдено фрагмент кременевого серпа (рис. 2:1). Завдяки розвідкам 2017 року число відомих 

поселень раннього залізного віку порівняно з попереднім часом більш ніж подвоїлася, що 

вказує на більшу щільність заселення, ніж могло вважатися раніше. За довідником 

Н.І. Шендрик на території області станом на 1977 рік всього було відомо 12 селищ цього 

часу [2, с. 122]. Таким чином під час розвідки вдалося збільшити цю цифру більше ніж удвічі. 

Наступні в часі поселення черняхівської культури, їх знайдено 16 (23,2% виявлених 

пам’яток), зібрано типові для неї фрагменти гончарного керамічного посуду (рис. 2:6-8).  

Поселень доби Русі під час розвідок 2017 року було знайдено 18 (26% виявлених 

пам’яток). Усі вони відкриті вперше та розташовані на правобережжі р. Стугни, тобто 
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території, яку згідно літописних свідчень, почали активно заселяти починаючи з ХІ ст. Під час 

розвідки зібрано значну кількість підйомного матеріалу, в тому числі фрагменти керамічного 

посуду, амфорної тари, виробів із заліза, шиферне прясло (рис. 3). Виявлений на місці семи 

поселень підйомний матеріал відповідає згаданим свідченням – найдавніші поселення мають 

вінця посудин, типові для ХІ ст. Водночас більшість поселень з числа ново виявлених (11) 

може бути віднесена до ХІІ–ХІІІ ст. Таким чином ми можемо констатувати, що вдалося 

суттєво збільшити число відомих давньоруських поселень як у цьому 

регіоні, так і по Київщині в цілому. За відомостями Н.І. Шендрик їх на Київщині налічувалося 

64 [2, с. 125-126]. Разом із раніше відкритим поселенням в ур. Коломійців Яр [1, с. 109] у цьому 

регіоні відомо вже 19 поселень доби Русі та є усі підстави вважати, що ця цифра не є 

остаточною. 

Виявлені під час розвідок поселення доби Русі різняться за розмірами та насиченістю 

підйомного матеріалу. Одні з найбільших виявлені на околиці с. Шевченкове (Шевченкове-1), 

воно займає близько 4 га та Ленди-12, близько 5 га. З ними пов’язані знахідки кількох 

фрагментів візантійських амфор (рис.3: 8), а з Шевченковим-1 – фрагментованих залізних 

виробів та уламка залізної криці. З цього випливає, що мешканці поселення мали власне 

виробництво заліза та предметів з нього. На поселенні Ленди-12 знайдене прясло з овруцького 

пірофіліту (рис. 3:7). Мешканці згаданих селищ також могли дозволити собі імпортну 

продукцію у амфорній тарі. Свого часу розвал візантійської амфори ХІІ ст. з 

графіті було знайдено на розташованому неподалік давньоруському поселенні в ур. 

Коломійців Яр [1, с. 109-110]. 

 Привертає також увагу та обставина, що гончарний посуд з поселень різної якості. На 

великих селищах він тонкостінний, вироблений більш ретельно. На невеликих – більш 

товстостінний. Судячи з такої різниці, він вироблений майстрами різної кваліфікації – 

можливо, це продукція з різних майстерень - міських та сільських. На поселенні Ленди-6 

виявлено фрагмент денця з клеймом (рис. 3:6), разом із тим на решті знайдених денець клейм 

не виявлено. В цілому, враховуючи дані знахідки можна припустити, що мешканці більших за 

розмірами селищ давньоруського часу у цьому регіоні могли мати власне виробництво 

залізних виробів, можливо кераміки, але водночас купували деякі вироби (прясельця, можливо 

– кераміку) і товари (фасовані у амфори). 

Вражає щільність освоєння території давньоруським населенням, виявлена у цьому 

регіоні вперше. Ми бачимо, що у ХІ ст. розпочалося заселення, а ХІІ–ХІІІ ст. були часом 

розквіту поселень у регіоні на південь від р. Стугна. 

Знайдено також 5 пунктів (7,3% виявлених пам’яток)  з нечисленними матеріалами 17- 

початку 20 ст., які можливо відповідають польовим станам-стоянкам того часу або невеликим 

і нетривалим населеним пунктам. 

Підбиваючи підсумки розвідок можна дійти висновку, що подібне суцільне обстеження 

території дає позитивні результати: є змога відтворити та порівняти заселення даної тереторії 

у різні історичні періоди. Упродовж лише кількох тижнів практики виявлено сліди 69 пам’яток 

різних періодів, в тому числі 65 із них - вперше.  

Найменше населення тут було в енеоліті (рахуючи в виявлені раніше – два поселення), 

далі його чисельність зростає в ранньому залізному віці (пунктів 26 ) та період черняхівської 

культури ІІІ–IV ст. н.е. (16) . Наступний етап заселення припадає на період ХІІ–ХІІІ ст., коли 

населених пунктів на цій території існувало більше (18), аніж сучасних сіл і було використано 

усі придатні для цього місця поблизу джерел води. Мережа поселень включала більші та 

менші населені пункти, які знаходилися під захистом поодиноких міст – найближчими (і 

найбільшими) до досліджуваної території були літописні Василів та Треполь. Подальше 

вивчення регіону дало б змогу більш детально встановити, як виглядало освоєння території 

навколо подібних центрів у давньоруський час. 

Після тотального знищення сіл під час монгольської навали ХІІІ ст. на разі йде перерва 

до XVII ст., коли починає утворюватися нова структура розселення, вже не така щільна, як за 

кількасот років до того, що тяжіла вже до нижніх, більш обводнених частин балок та ярів і 
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пов’язана з нині існуючими селами, що ведуть відлік своєї історії від тих часів. Можливо, в 

подальшому вдасться виявити також і матеріали XIV-XVI ст., адже за актовими та писемними 

джерелами ця територія залишалася заселеною, є відповідні матеріали, приміром, з Треполя - 

Трипілля. Процес було пригальмовано прикордонним положенням регіону упродовж 

останньої чверті XVII–XVIII ст., по тому майже повністю склалася сучасна мережа населених 

пунктів. 

Таким чином стратегія суцільної археологічної розвідки показала перевагу над 

вибірковими пошуками з метою ідентифікації раніше відомих пунктів, у вказаному районі 

вона виявилася достатньо ефективною і має великі перспективи для продовження. 
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Mariia Videiko 

ARCHEOLOGICAL PROSPECTION IN OBUKHIV DISTRICT OF KYIV REGION, 2017 

Archeological prospection continues to be a valid method of expanding knowledge on the 

history of populating of certain territories. Despite more than hundred years of such investigations 

at Kyiv region, still there are lots of places where a considerable number of ancient settlements can 

be found in the comparatively short period of time. The works conducted in 2017 by the expedition of 

Scientific and Research Archeological Laboratory of Borys Grinchenko Kyiv University on the 

territory of Obukhiv district with the discovery of more than 60 previously unknown settlements of 

different Ages, from Trypillia Culture to XVII-XIX centuries, can be regarded as an example of 

massive reconnaissance strategy. 

Key words: Obukhiv region, archeological prospection, Early Iron Age, Chernyakhov Culture, 

settlements of Rus’ period.  

 

Рис.1. Знахідки з поселення трипільської культури Застугна-3. 
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Рис.2. Знахідки з поселень раннього залізного віку (1-5) та черняхівської культури (6-8). 

1 – кремінь, 2-5 – кераміка. 1 – фрагмент серпа, Велика Вільшанка-3; 2-5 – ліпний посуд, 

Велика Вільшанка-3; 6 – Владів Яр; 3; 7- Ленди-6; 8 – Владів Яр-2. 
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Рис.3. Знахідки доби Русі: 1-6,8 – кераміка; 7 – пірофіліт. 1- фрагмент вінець посудини, 

Ленди-6; 3 – фрагмент вінець посудини, Ленди-12; 2,4 – фрагменти вінець посудин, Степок-

1; 5 – ручка посудини, Ленди-8; 6 – фрагмент денця посудини з клеймом, Ленди-6; 7 – прясло, 

Ленди-6; 8 – фрагмент амфори, Ленди-12. 
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УДК 903 (477.41-21 Ржищів) 

Ольга Гудзій 

(Ржищів) 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА РЖИЩІВЩИНІ 

Народ, який не має своїх коренів, 

який не відчуває своїх витоків 

і не знає їх –  

приречений на зникнення у безкінечному  

вирі історичних змін. 

 

У статті розглядається історія досліджень трипільських пам’яток на околицях міста 

Ржищева, зокрема в урочищі Ріпниця-1, датованому ІV тис. до н.е. Подано характеристику 

керамічних, кам’яних та інших знайдених на них артефактів. 

Ключові слова: Ржищів, Ріпниця-1, археологічні дослідження, житло, керамічний посуд, 

пластика, знаряддя праці. 

 

Благословенна древня ржищівська земля. На ній 6 тисяч років тому жили люди, яких ми 

сьогодні називаємо трипільцями. Ці невтомні хлібороби і скотарі, умілі ремісники й 

талановиті гончарі залишили незабутній слід в історії України, зокрема і Ржищівщини. Вони 

одними з перших почали вирощувати хліб, будувати житла, садити фруктові сади. Трипільці 

прагнули вічного життя, молячись і приносячи жертви вищим силам; створили дивовижні 

магічні орнаменти; заклали підвалини цивілізації на нашій землі. 

Трипілля не залишило після себе ні пам’яток монументальної архітектури, ні написаних 

літописів. Вивчати і досліджувати трипільську культуру можна тільки завдяки археологічним 

розкопкам, під час яких 90% відсотків усіх знайдених артефактів становлять залишки 

кераміки,які знаходяться у культурному шарі, або прямо на поверхні: керамічні горщики  або 

їх фрагменти, з орнаментом чи без, антропоморфна та зооморфна пластика, вироби з кістки.  

Саме завдяки цим «інформаційним сигналам» і клопіткій роботі вчені-археологи розкривають 

перед нами цей дивовижний Трипільский Світ. 

Перші розкопки поселення трипільської культури біля Ржищева провів В. В. Хвойка у 

1901 р. на місцевості між Ржищевом та нинішнім с. Б. Щучинка Кагарлицького району 

Київської області. [1]. У ХХ ст. на цих землях експедиціями В. Козловської (1926 р.), Т. Мовші, 

Г. Бузян, О. Колесникова (1985 р.), В. Петрашенко, В. Козюби (1999 р.) [4, с. 230], М. Відейка 

(1992, 1994, 2004 рр.) було знайдено ще кілька трипільських пам’яток.  

На початку ХХІ ст. співробітники Інституту археології НАН України С.М. Рижов та 

М.Ю. Відейко проводили розвідки в околицях м. Ржищева та археологічні розкопки в ур. 

Хомине, Ріпниця-1 та Ріпниця- 6. 

У цій роботі їм допомагали студенти і школярі навчальних закладів міст Ржищева та 

Переяслав-Хмельницького.  

Урочище Ріпниця-1 лежить на схід від південно-східної околиці міста і займає 

мисоподібний виступ плато, обмежений з південного краю довгим глибоким яром, з північно-

західної сторони – неглибокою балкою. [9, с. 7 - 9]. Досліджуване археологічною експедицією 

поселення, площею близько 7 га нараховувало близько 30 решток глинобитних споруд, 

розміщених, імовірно, по колу. Розкопано залишки п’яти жител і зроблено розвідку шостого 

та господарчі ями. За всіма отриманими під час розкопок даними будівлі поселення загинули 

в полум’ї пожежі. 

Крім археологічних розкопок, відділ геомагнетизму ІГФ НАН України під керівництвом 

Орлюка М.І. провів геомагнітну зйомку, якою визначено загальне планування майже всього 

трипільського поселення та контури і приблизні розміри окремих глинобитних наземних 

будівель. [8, с. 393]. Розчищені й досліджені рештки п’ятої наземної трипільської будівлі 

можна реконструювати як залишки знищеного пожежею будинку. Наземне двоповерхове 
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глинобитне прямокутне у плані житло мало зовнішні глинобитні стіни, намащені на 

дерев’яний каркас (плот), земляну підлогу, яка частково була підмазана глиною. Інтер’єр 

нижнього поверху мав такий вигляд: у східній частині знаходилося заглиблене в долівку 

вогнище; недалеко від нього – виліплене на долівці невелике, овальної форми коритце, поряд 

із яким знаходилася кам’яна зернотерка. У північно-східному куті приміщення було збудоване 

підвищення округлої форми, поряд з яким була знайдена глиняна пластика завдяки чому 

можна припустити, що тут знаходився домашній жертовник. У західній частині житла 

знаходилася вимостка, з пофарбованою в жовтогарячий колір, поверхнею. Міжповерхове 

перекриття складалось із дерев’яного настилу, обмащеного зверху шаром глини з нівелюючою 

верхньою підмазкою. На рівні другого поверху знаходилася внутрішня невисока поперечна 

перегородка, що відділяла спеціальне приміщення, стіни якого були охайно облицьовані, 

пофарбовані в жовтогарячий колір та розписані брунатною фарбою. Під північним краєм 

центральної частини будівлі, знаходився вихід на другий поверх житла напівовальної форми 

з бортиком. 

Варто було б назвати цей період історії глиняним віком. Стільки потрібних у побуті та 

господарстві речей виготовляли тоді з глини трипільці. Напевне, з самого асортименту 

керамічних  виробів уже можна зробити певні висновки про ступінь розвитку цієї цивілізації. 

Серед обмазки дослідники знаходять дуже багато фрагментів різних виробів:керамічних, 

кам’яних, з кістки тощо. Звичайно, переважає кераміка, яка за низкою ознак поділяється на 

кухонну і столову. Проте вона нечисленна і фрагментарна. Кухонний посуд (30,5% усієї 

кераміки) здебільшого вироблявся з місцевої «червоної» (озалізненої) глини, до якої 

домішували грубозернистий пісок та подрібнену мушлю. Лише третя частина кухонних 

посудин вироблялася із глини з незначним умістом сполук заліза («біла глина»). До цієї глини 

також додавали пісок та подрібнену мушлю. Але часто в такій глиняній масі виявляються 

домішки жорстви та дрібного шамоту і дуже рідко – лише грубозернистий пісок без будь-яких 

домішок. У наборі кухонного посуду за формою виділяються горщики, найуніверсальніша 

форма посуду – на всі випадки життя. У них варили їжу – основу основ життя. І не випадково. 

Горщик убирає в себе силу вогню, додаючи смакоти. Й окрім того, збагачує їжу всіма мікро-, 

макро-, мінералоелементами, що входять до складу глини, з якої виготовлений. Ось чому на 

Ржищівщині і досі побутує прислів’я «Найдобріша їжа – з горщика із печі». Переважають 

горщики середніх розмірів. Це були посудини з високими округлими плічками, широкою 

горловиною і вертикальними або плавно відігнутими зовні вінцями. Рідше зустрічалися вінця 

з трохи нахиленим у середину посудини краєм. Деякі горщики мали на вінцях невеликі ручки-

вушка. Оздоблювався посуд на вінцях та плічках горизонтальними рядами вдавлень різної 

форми, дрібних насічок, зарипів, прокреслених дуг, відбитків штампу [5.с.283 ]. Дві третини 

кухонних посудин зовні вкриті розчісами, інші ж горщики або загладжені, або їх поверхня 

зберігає пальцеві розводи. Іноді горщики не мали орнаментизації. 

Цікавою знахідкою є мініатюрний горщик – «гутус» із пошкодженим носиком 

(трипільська керамічна соска для годування немовлят). 

Випал кухонної кераміки достатньо високий, рівномірний і здійснювався переважно в 

оксидаційному режимі. 

Столова кераміка (65,5%) поділяється за технологічними, морфологічними та 

стилістичними ознаками на чотири групи. До першої групи входять посудини, прикрашені 

розписною орнаментацією (59,2% від усієї столової кераміки). Їх виготовляли з 

тонкоструктурної (іноді з незначною домішкою дрібного піску) «червоної» або «білої» глини. 

Майже половину столової кераміки складають зрізано-конічні (більшість) та напівсферичні 

миски, третину – різних розмірів кубки, а решту – сфероконічні та кратероподібні посудини. 

Зовнішня поверхня посудин (а в мисок і внутрішня) також покривалася тонкодисперсним 

ангобом або фарбувалася в жовто-червону кольорову гаму, що слугувало фоном для 

монохромного темно-брунатного розпису. Посудини декорувалися метопними, фестонними, 

метопо-фестонними, тангентними та меандровими схемами, а миски оздоблювалися по 
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внутрішній поверхні кометоподібною та вісімкоподібною схемами. Випал посуду 

високотемпературний, оксидаційний.  

Другу групу складають посудини, прикрашені заглибленим візерунком (3,3%). Ліпилися 

вони переважно з «червоної» глини, до якої домішували пісок, дрібний шамот, рідше – товчену 

мушлю. За формою виділяються кратери і, можливо, грушоподібні посудини. На загладженій, 

але шерехатій поверхні, робився декор у вигляді меандрових або фестонних стрічок із кількох 

паралельно заглиблених тонких ліній. Іноді стрічки доповнювалися рядами дрібних вдавлень. 

Випал також високотемпературний, рівномірний, відновний або оксидаційний. [6, с. 273]. 

Третя група включає кераміку (18,5%), виліплену із суміші «білої» (кількісно переважає) 

та «червоної» глини. У гончарній масі спостерігається домішка піску, світлоглиняного 

шамоту, рідко – дрібно товченої мушлі та слюди. Переважають миски різних типів: 

зрізаноконічні, напівсферичні, миски із внутрішньою закраїною, великі й глибокі макітри. 

Трапляються також сферо- конічні посудини, високі кубки іноді з однією петельчатою 

ручкою), горщики. Поверхня посудин добре загладжена й часто лискована. Декор простий – 

горизонтальні ряди, напівсферичні вдавлення, дрібні наколи, тонко прокреслені лінії. 

Посудини випалювалися рівномірно, при високій температурі, виключно у відновному 

середовищі (без доступу кисню), тому й набували темно-сірого або навіть чорного кольору. 

До четвертої групи (19,0%) входять здебільшого товстостінні посудини значних 

розмірів, що вироблялися з «червоної» глини з домішкою піску або дрібної жорстви і рідше 

(незначна кількість) – шамоту та товченої мушлі. Поверхня посудин добре загладжена або 

загладжена недбало, шерехата, іноді з пальцевими розводами. 

Маємо великі товстостінні, конічні та напівсферичні миски, різних підтипів, посудини 

кубкоподібні, біконічні, сфероконічні, покришки ступкоподібної форми, горщики. Випал 

високий, нерівномірний, в оксидаційному режимі(з доступом кисню), тому глина має 

червоний (буро-червоний) колір. Кераміка цієї групи рідко орнаментувалася прокресленими 

лініями та рядами наколів. Слід зазначити, що більшість посудин третьої та четвертої груп не 

декорувалася. 

На поселенні Ріпниця-1 знайдені також фрагменти антропоморфної пластики та уламок 

«трончика», що за аналогією з іншими подібними трипільськими виробами, вірогідно мав 

спинку у вигляді двох однакових антропоморфних фігурок із перемичкою, на якому, мабуть, 

сиділа фігурка трипільського божества [8, с. 395]. Зрозуміло, що це – сакральна річ, яка мала 

своє призначення. Подібних речей за всю історію дослідження Трипілля було знайдено 

близько 20, і ось один із таких знайдений у Ржищеві». «Трончик» виставлений в експозиції 

Ржищівського археолого-краєзнавчого музею, яка налічує багато місцевих археологічних 

раритетів. 

Антропоморфні статуетки ліпились з глини, що складом була подібна до гончарної маси 

столового посуду третьої групи. Поверхня скульптурок добре загладжена, а на одній фігурці 

збереглися сліди розпису буро-червоною фарбою. Стилістично антропоморфні фігурки 

поділяються на реалістично схематичні та схематичні. До перших віднесено два фрагменти – 

уламок правої ноги великої стоячої статуетки з виділеною стопою і перемичкою на рівні колін 

та нижня частина торсу чоловічої сидячої фігурки. Інші статуетки репрезентують схематичну 

пластику. Це переважно фрагменти веретеноподібних ніжок, іноді з виділеною стопою. На 

одній ніжці заглибленими лініями передано ознаку жіночої статі. 

Знайдена також верхня частина фігурки з дископодібною голівкою та носом-защипом. 

На місці очей та на плечових виступах зроблені наскрізні отвори.  

До пластики умовно можна віднести круглу у плані та овальну у розрізі глиняну 

намистину. 

За матеріалом з якого зроблені знаряддя праці, вони поділяються на кам’яні, 

крем’яні та рогові. З каменю (граніт, кальцит) були виготовлені зернотерки, розтирачі, 

відбійники. [7, с. 27 ]. 
На площадці трапилась лише одна крем’яна скребачка на короткій пластині, краї якої 

оформлені струменевогю ретушшю. Знайдені були також уламки від чотирьох рогових мотик. 
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Одна мотика була майже ціла, відбита тільки обушкові частина з наскрізним отвором. Робочий 
край мотики загострений. 

Цікавою і рідкісною знахідкою є стулка мушлі у вигляді гребінця з дрібними, штучно 
нанесеними насічками по краю. Імовірно, вона слугувала знаряддям для нанесення розчосів 
на поверхню кухонних горщиків. [8, с. 395]. 

Кераміка поселення Ріпниця-1 та низки поселень у районі Ржищева має певні 
відмінності – переважання розписної кераміки, значний відсоток столового посуду без 
орнаментації, незначна частина посудин із заглибленим декором. Специфічні також деякі 
морфологічні та стилістичні риси кераміки. Своєрідною є антропоморфна пластика. Усе це дає 
змогу виділити окремий ржищівський тип пам’яток (кінець етапу В ІІ, СІ) коломийщинської 
локально – хронологічної трипільської культури Середнього Подніпров’я. 

Дослідник трипільських пам’яток на Ржищівщині М.Ю. Відейко зазначив: «Нині в 
околицях міста Ржищів відомо 7 поселень трипільської культури, які датуються початком 
другої половини ІV тис. до н.е. Ще одне було відкрито в самому центрі Ржищева (біля Свято-
Троїцького храму). Розкопки дали змогу встановити, що час від часу поселення переносили на 
нове місце. Так, спочатку виникло поселення на території самого міста Ржищів, згодом його 
мешканці збудували два нових поселення в урочищі Ріпниця-1 та Ріпниця-6. На кожному із 
них було від 40 до 50 споруд. Згодом ці громади об’єдналися і звели спільне поселення всього 
за 1,5 км в урочищі Хомине (Хомин Ліс). Поселення належали певній групі населення, 
можливо клану, котрий господарював на території між сучасним Ржищевом та с. Балико-
Щучинка». [2, с. 2-3]. 

Археологічні дослідження трипільських пам’яток у районі Ржищева дозволяють вивчити 
історію носіїв культури Трипілля на мікрорегіональному рівні. 

З піднятих під час археологічних розкопок артефактів створена експозиція археологічної 
зали Ржищівського археолого-краєзнавчого музею. 
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Olga Gudziy 

RESEARCH OF TRYPILLIAN CULTURE IN RZHYSHCHIV REGION 
The scientific report is devoted to the study of Trypillya monuments a the outskirts of the citi of 

Rzhyshchev, in the tract of the Ripnitsa-1, dated IV th B.C. and characteristic of the ceramic, stone 
and other found artifacts. 

Key words: Rzhyshchiv, Ripnitsa-1, archaeologican research, ceramic ware, plastics, tools.  
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ПІДСУМКИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

МОЛЮХОВОГО БУГРА У 1992-2013 РОКАХ 

 

У статті підсумовуються основні результати археологічного дослідження поселення 

доби неоліту та енеоліту Молюхів Бугор. Подається класифікація матеріального комплексу, 

здійснюється реконструкція загального вигляду поселення в добу неоліту та енеоліту, 

визначається датування та внутрішня хронологія пам’ятки.  

Ключові слова: Молюхів Бугор, неоліт, києво-черкаська культура, енеоліт, дереївська 

культура, Молюховобугорська група.  

 

Поселення розташоване в заплаві р. Тясмин, на північ від с. Новоселиця Чигиринського 

району Черкаської області. Відкрито О. Тереножкіним у 1950 р., оглянуто Є. Покровською у 

1955 р., розкопувалося В. Даниленком у 1955–1956 рр., обстежувалося у 1988 р. О. Титовою 

за участі В. Коєна [1, с. 9-30]. 

З 1992 р. досліджується автором. Розкопано 1526 кв.м площі поселення та з’ясовано, що 

на його території люди мешкали у різні періоди – неоліт, енеоліт, бронза, ранньозалізний вік, 

новий час. Але на облік Молюхів Бугор взятий під №4273, як поселення доби неоліт та 

енеоліту. Інші періоди представлені випадковими знахідками із верхнього зруйнованого 

культурного горизонту. 

У ході розкопок нами було виявлено такі об’єкти: «рів», який оперізував підвищену 

частину поселення, поділяв її на дві ділянки, прямував на північ поселення до пониженої 

заплави та виконував певну захисну та господарську функції; «стовпи» у понижених частинах 

піщаної дюни, на заході та півночі поселення, що були основою легких конструкцій над 

водою; 35 господарських ям різних історичних періодів; 4 об’єкти підовальної форми, ледве 

заглиблених у материк, які могли бути залишками легких куренеподібних жител доби неоліту; 

6 давніх поховань різних історичних періодів; великий житлово-господарський комплекс доби 

енеоліту на півночі поселення. Знайдено численний археологічний матеріал – понад 103700 

знахідок, які представляють такі основні категорії, як керамічний комплекс, крем’яний 

інвентар, кам’яний інвентар, вироби з кістки та рогу, вироби з міді, інші знахідки. Виявлено й 

величезний остеологічний матеріал, який складає понад 165800 кісток диких та свійських 

тварин, гризунів, черепах, птахів, риб, молюсків [1, с. 31-82]. 

Результати розкопок та дослідження знайдених матеріалів дозволяють  зробити такі 

узагальнення. У добу неоліту на Молюховому Бугрі існувало щонайменше три різночасові 

поселення. 

Виникнення найранішого поселення пов’язано з проникненням у Середнє Подніпров’я 

племен буго-дністровської культури самчинського чи савранського періоду, які принесли з 

собою характерні гончарні технології (рослинну домішку, використання графіту, певні форми 

посуду, прокреслену орнаментацію). Кераміка цього поселення представлена групою Н-І з 

домішками крупнотовченої трави і прокреслено-гребінцевою орнаментацією та переважно 

плоским дном, в якій також відчувається деякий вплив ранньої азово-дніпровської та нижньо-

донської культур. В цей час на поселенні мешкали племена періоду 1б черкаського варіанту 

києво-черкаської культури, що входила до неолітичної дніпро-донецької етнокультурної 

спільності Середнього Подніпров’я та сформувалася у правобережному Лісостепу на місцевій  

пізньомезолітичній основі. Серед радіовуглецевих датувань матеріалів Молюхового Бугра одне 

(6340+80 BP, 5332+83 calBC), відповідаючи цьому періоду, дає датування найранішого 

неолітичного поселення в межах 5400–5250 рр. до н.е. [1, с. 121-125]. 

Друге неолітичне поселення пов’язане з переходом від першого до другого етапу в 

розвитку черкаського варіанту києво-черкаської культури, коли відбувалася міграція дніпро-
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донецьких племен з Лівобережжя на Правобережжя Дніпра та поширення з ними нових 

гончарних технологій і традицій, запозичених від більш східних племен Середнього Дону. 

Кераміку цього поселення характеризує група Н-І/ІІ, яка зберігаючи старі гончарні традиції 

(рослинна домішка, прокреслений і гребінцевий орнамент, ін.), вже має помітний вплив нових 

гончарних традицій (домішка піску, орнаментація зубчастим штампом і трикутними 

наколами, ін.). Серед радіовуглецевих датувань Молюхового Бугра дві дати (6110+80BP, 

5074+117 calBC;  5905+70BP, 4787+90 calBC) фіксують існування цього поселення в період 

5100/5050–4800 рр. до н.е. Можливо, що в цей період існувало два окремих неолітичних 

поселень: більш раннє – 5100–5000 рр. до н.е. з керамікою групи Н-І/ІІ, яке відображало 

перехід від першого до другого етапу в розвитку черкаського варіанту києво-черкаської 

культури; більш пізнє – 5000–4800 рр. до н.е. з керамікою групи Н-ІІ, яке відображало вже 

розвиток племен другого етапу черкаського варіанту києво-черкаської культури дніпро-

донецької етнокультурної спільності. Виходячи з того, що кераміка групи Н-І/ІІ за своєю 

орнаментацією та стратиграфічним положенням в неолітичного культурного горизонту стоїть 

ближче до кераміки групи Н-ІІ, можна запропонувати зміну одного поселення іншим [1, с.125-

127]. 

Третє неолітичне поселення існувало на Молюховому Бугрі репрезентувало найпізніший 

період існування черкаського варіанту києво-черкаської культури в Середньому Подніпров’ї, 

нижня дата якого за Н.С. Котовою відноситься приблизно до 4250 р. до н.е. Це поселення 

представлено групою кераміки Н-ІІ з домішками піску і гребінцево-накольчастою 

орнаментацією, поруч з якою виявлені знахідки фрагментів імпортної трипільської 

канельованої кераміки, аналогії яким ведуть до трипільських поселень різних варіантів східно-

трипільської культури Борисівка, Печери, Красноставка, Зарубинці, Березівка та інших, що 

відносяться до заключних фаз Раннього – початку Середнього Трипілля (BІ – ВІ-ВІI). Серед 

радіовуглецевого датування Молюхового Бугра є одна дата (5425+80BP, 4257+90 calBС), яка 

фіксує існування цього неолітичного поселення, а також початок тісних контактів з 

трипільцями буго-дніпровського регіону. Це найпізніше неолітичне поселення на 

Молюховому Бугрі ми датуємо в межах 4350–4250/4200 рр. до н.е. [1, с. 127-130]. 

Польові дослідження засвідчили, що неолітичні поселення займали лише південно-

західну частину піщаної дюни, яка виходила до річки, що протікала тут в давнину. Їх мешканці 

жили, вірогідно, у легких куренеподібних житлах підовальної форми, ледве заглиблених у 

материк, сліди яких виявлені в цієї частині поселення. До них тяжіли скупчення неолітичної 

кераміки та господарські ями: 2 – з керамікою групи Н-І, 1 – з керамікою групи Н-І/ІІ, 4 – з 

керамікою групи Н-ІІ. Причому більш раннє поселення займало меншу площу і містилося на 

західній околиці, а найпізніше поселення займало більшу територію, охоплюючи також 

центральну підвищену частину, але все одно тяжіючи до західної частини піщаної дюни. 

Можливо, зафіксовані тут «стовпи» були основою певної конструкції на зразок настилу для 

зручності виходу до води, яка підступала впритул до дюни і де міг стояти човен. 

За знайденими фрагментами нам вдалося здійснити графічну реконструкцію 18 

неолітичних посудин групи Н-І, 4 – групи Н-І/ІІ, 23 – групи Н-ІІ, які дозволили визначити 

набір неолітичного посуду Молюхового Бугра, що включав до себе миски, чаші, банки і 

горщики. (Рис.1.). Привертає увагу переважання на поселенні плоскодонного посуду, адже на 

інших пам’ятках дніпро-донецької етнокультурної спільності переважають гостродонні 

горщики [1, с.151-158,166, 185-192]. 

Серед основних занять неолітичних мешканців Молюхового Бугра були скотарство і 

мисливство. Дослідження остеологічних матеріалів дало співвідношення свійських та диких 

тварин – 59% до  41 % за кількістю особин та 60% до 40% за долею у м’ясному раціоні. У  

свійському стаді за кількістю особин на першому місці стояв кінь (30%), за ним йшли – свиня 

(26%), бик (22%), вівця і коза (18%), собака (4%). Але різниця між кількістю особин коня (7), 

свині (6), бика (5) і дрібної рогатої худоби (4) настільки невелика, що не дозволяє, на нашу 

думку, стверджувати остаточно перевагу тієї чи іншої тварини у свійському стаді неолітичних 

мешканців Молюхового Бугра. У дикому стаді за кількістю особин на першому місці стояв 
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олень звичайний (31,5%), за ним йшли – бобер річковий (18,75%), кабан, козуля звичайна і 

лось (по 12,5%), тур (6,25%), борсук (0,25%). Знайдено також кістки гризунів, птахів, риб, 

молюсків. Зміни клімату та інші чинники протягом цього періоду, безумовно, диктували й 

певні зміни у напрямках господарства, тож для різних поселень – найранішого, середнього та 

найпізнішого – переважання того чи іншого виду тварин, а також переважання свійських чи 

диких тварин могло бути різним [1, с. 456-457]. 

Певну роль у господарстві неолітичних молюховобугорців відігравало човно-сіткове 

рибальство і збиральництво, мало місце  плетіння, вичинка  шкіри  і  хутра,  обробка кременю,  

каменю,  рогу,  кістки, деревини та виготовлення з них знарядь, необхідних у господарстві.  

Можливо, молюховобугорці були знайомі з примітивним землеробством, адже, за 

дослідженнями Н.С. Котової, мешканці Черкащини в епоху неоліту вирощували пшеницю-

однозернянку, ячмінь плівчастий, ячмінь голозерний, а нові культури – горох, просо, пшениця 

м’яка – були, вірогідно, запозичені у трипільців. Але враховуючи відсутність плодоносних 

чорноземів та природні умови заплави Дніпра, в яких був розташований Молюхів Бугор, 

землеробство, на наш погляд, не могло відігравати значну роль в житті мешканців поселення.   

У неолітичний період Молюхів Бугор, вірогідно, був місцем більш-менш тривалого 

перебування невеликих родових груп або сімейних общин – основних осередків неолітичного 

суспільства, де ще панували ознаки первіснообщинної формації. 

У добу енеоліту за результатами наших розкопок на піщаній дюні в урочищі Молюхів 

Бугор існувало щонайменше два поселення [1, с. 209-211, 217-221]. 

Виникнення першого поселення пов’язане з приходом у Потясминня енеолітичних 

племен дереївської культури середньостогівської історико-культурної спільності, які 

витіснили пізньонеолітичні племена черкаського варіанту києво-черкаської культури дніпро-

донецької етнокультурної спільності. Сприйнявши від них певні культурні традиції (окремі 

елементи орнаменту глиняного посуду, певні види крем’яних знарядь, налагоджені зв’язки з 

трипільцями та інше), нові мешканці Молюхового Бугра почали виготовляти глиняний посуд 

з домішкою товченої черепашки, який на поселенні підрозділяється на дві групи за якістю 

суглинку – Е-І (з пористим тістом) та Е-ІІ (з щільним тістом). 

Перше поселення існувало у добу середнього енеоліту та датується в межах  4250/4200–

4050 рр. до н.е. Його абсолютне датування визначається не лише за радіовуглецевим аналізом, 

а й за трипільськими керамічними імпортами, знайденими у ході розкопок (фрагментами сіро-

вохристих чи жовто-коричневих посудин без орнаментації і, можливо, кухонних горщиків з 

черепашками у тісті та характерними розчосами по горловині), які засвідчують подальший 

розвиток мирних взаємовигідних зв’язків молюховобугорців зі східнотрипільськими 

племенами межиріччя Південного Бугу і Дніпра. У цей час (періоди ВІ-ВІІ, початок або перша 

половина ВІІ Трипілля), окрім культурного аспекту вони вже мали і економічний, адже 

трипільці і дереївці мали різну направленість відтворювального господарства. 

Друге енеолітичне поселення існувало на Молюховому Бугрі за радіо-вуглецевим 

датуванням в межах 3950–3550/3500 рр. до н.е. Воно відноситься вже до пізнього енеоліту та 

відображає самобутність енеолітичної культури, яка знаходить своє вираження в існуванні 

окремої Молюхово-бугорської групи пам’яток, що сформувалася в Потясминні на основі 

дереївської культури під впливом сусідніх трипільських культур періодів ВІІ (друга половина) 

і СІ. За знахідками Молюхового Бугра (фрагментами розписних посудин і кухонних горщиків, 

фрагментами зоо- і антропоморфної пластика, відреставрованим культовим горщиком з 4-ма 

стилізованими жіночими голівками, переосмисленням культурних впливів, які знайшли 

відображення у плоскодонності посуду, наявності виступів-наліпів і ручок-вушок, 

виготовленні антропоморфної пластики з трипільськими рисами) в цей час з молюхово-

бугорцями найбільше контактує трипільське населення томашівської групи етапів ВІІ – СІ і 

косенівської групи етапу СІ, культури яких мають сліди тісних контактів із 

середньостогівськими племенами, та, можливо, попередньої небелівської групи другої 

половини етапу ВІІ Трипілля. До культурно-економічних контактів, можливо, додаються й 

сімейно-шлюбні відносини, хоча в цілому мирне співіснування могло чергуватися з 
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невеликими військовими сутичками [1, с. 211-217]. Зауважимо також, що у зазначений період 

могло існувати не одне, а два поселення в межах 3950–3700 рр. до н.е. і 3650–3550/3500 рр. до 

н.е., свідченням цього може бути групування отриманих радіо-вуглецевих дат у дві підгрупи 

та вивчення результатів польового дослідження поселення. 

Розкопки пам’ятки та радіовуглецеві датування кісток з території поселення та з різних 

частин «рову» дозволяють запропонувати реконструкцію загального вигляду обох 

поселень [1, с. 473]. Більш раннє поселення, вірогідно, займало  південно-східну, східну та 

центральну частину піщаної дюни. Їх житлом міг бути наземний, заглиблений на 15-20 см 

комплекс, який був у 1955–1956 рр. досліджений В.М. Даниленком на площі 15х22 м на 

південно-східній околиці поселення та складався із трьох окремих невеликих жител, кожне з 

яких мало своє відкрите вогнище. Інша територія була зайнята  простором, де могли 

розміщуватися певні господарські об’єкти та загонами для свійської худоби. Інше житло – 

землянка, виявлена тут нашим попередником, була, швидше за все, фрагментом «рову», який 

оперізував з цього боку підвищену частину поселення вже в період більш пізнього поселення: 

адже його розріз в стінки розкопу на фото В.М. Даниленком у точності співпадає з виглядом 

«рову» в профілях стінок із наших розкопок. І хоча описаний житловий комплекс археолог 

відніс до пізнього енеоліту, а землянку до середнього енеоліту, пов’язавши їх з керамікою з 

пористим і щільним тістом відповідно, сьогодні ситуація виглядає інакше. Саме з території 

поселення в південно-східній та центральній частині походять датування кісток тварин, що 

свідчать про існування тут життя у добу середнього енеоліту: 4171+107calBС; 4084+102calBС; 

4340–3870 calBС(1σ); 4170–3980 calBС(1σ). Мешканці цього поселення здійснили тут же на 

піщаній дюні, але, швидше за все, за основною територією свого поселення поховання 1, що 

датується: 4170–3980calBС (57,3 %), 4260–3960 calBС(93,2 %).Це поселення середнього 

енеоліту могло бути невеликим стійбищем пастухів, які в заплаві Тясмину займалися 

пастушеством, полюванням, прирічковим мисливством. 

Більш пізнє енеолітичне поселення займало вже усю територію піщаної дюни, що 

височіла у річково-заболоченої заплаві Дніпра. Його мешканці оточили підвищену частину 

поселення «ровом», який переривався в кількох місцях: на півдні, де існував головний вхід на 

поселення з боку другої підвищеної тераси із заплавними лісами та пасовиськами; на заході, 

де протікала річка і, вірогідно, стояли човни, які були основним засобом пересування в річищі 

Дніпра того часу, а також в певний період знаходилася певна легка конструкція на «стовпах», 

яка могла бути житлом, адже біля її південної стінки знаходилася енеолітична господарська 

яма;  на сході, де, можливо було облаштовано місця для водопою свійської худоби. Територія 

всередині «рову» була поділена ще одним відрізком «рову» на дві частини, який також 

переривався приблизно всередині своєї довжини для з’єднання цих частин. Вірогідно, тут, на 

підвищеній ділянці піщаної дюни мешканці поселення тримали взимку своє свійське стадо, а 

«рів» посередині поділяв її на своєрідні загони для різних видів свійських тварин. 

Оперізуючий «рів» захищав свійських тварин від весняних паводків та небажаного виходу у 

заболочену низину. Окрім цього, він виконував роль господарської ями, куди мешканці 

поселення викидали розбитий посуд, зламані знаряддя, кістки тварин, ін.  

Ще один відрізок «рову» прямував на північ піщаної дюни з поступовим поворотом  на 

північний схід. Приблизно в 20 м від оперізуючого «рову» він проходив посередині великого 

житлово-господарського комплексу, поділяючи його на дві частину – західну і східну, що 

з’єднувалися містком на 9-ти «стовпах». У західній частині комплексу, якій міг бути житловою 

частиною, ґрунт мав великий вміст попелу та в профілі північної стінки засвідчив існування 

трьох періодів у житті комплексу. У східній частині знаходилася, вірогідно, господарська 

частина, де зберігалася глина для виготовлення горщиків чи укріплення «стовпів» (що лежала 

на колодах та була накрита зверху корою чи шкірою) та, можливо, знаходилася комора для 

зберігання запасів їжі (також захищена від наземних вод заплави товстими колодами, від 

дощів і вітру покрівлею із гілок, хмизу, кори та ін.). Загальний вигляд поселення доповнює 

культова споруда із двох пар перепалених ріг зубра біля його південного входу. Поселення, 

швидше за все, було вже не тимчасовим пастушачим стійбищем, а стаціонарним 
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довготривалим поселенням однієї із родових груп дереївських племен, або ж двома 

різночасовими поселеннями в період пізнього енеоліту. 

Млюховобугорці продовжують здійснювати поховання на території поселення: у 3951–

3705 рр. до н.е. – поховання 6, у 3670–3510 рр. до н.е. (1σ) – поховання 3. Обидва розміщена 

на західній околиці поселення. Ці матеріали підтверджують існування у найпізніший період 

на Молюховому Бугрі двох поселень в межах 3950–3700 рр. до н.е. і 3650–3550/3500 рр. до 

н.е., а також той факт, що саме мешканці останнього оточили своє поселення «ровом». Цей 

період в давній історії України характеризується переходом від пізнього енеоліту до ранньої 

бронзи, коли загальноісторична ситуація у Правобережному лісостепу суттєво змінюється: 

відбувається заселення цих територій скотарськими давньоямними племенами, що прийшли в 

Україну зі сходу. За археологічними даними, заплава Тясмину заселяється цими племенами 

приблизно у 3500 рр. до н.е., що збігається з найпізнішою межею існування поселення на 

Молюховому Бугрі, населення якого оточило своє місце проживання «ровом». Отже виникає 

закономірне питання: можливо в умовах небезпеки, що йшла від давньоямних племен, останні 

молюховобугорці звели на своєму поселенні певну захисну систему, що складалася із «рову» 

і «валу»? Перший добре зберігся, а другий був зруйнований пізнішими поселеннями і сьогодні 

не фіксується. Це питання вимагає свого ґрунтовного дослідження. 

Матеріальна культура першого ранішого (4250/4200–4050 рр. до н.е.) поселення 

представляє дереївську культуру середнього енеоліту. Матеріальна культура другого пізнішого 

(3950–3550/3500 рр. до н.е.) поселення (або двох пізніших поселень) в основі своїй теж 

дереївська, що має певні трипільські впливи (плоскодонність посуду, антропоморфна 

пластика, мідні вироби, навички землеробства, ін.) і представлена Молюховобугорською 

групою пам’яток пізнього енеоліту. Матеріальні комплекси зазначених поселень навряд чи 

суттєво відрізняються один від одного, а відокремити їх у ході польового 

дослідження було практично неможливо із-за їх перемішування, перекриття та руйнування 

одного іншим [1, с. 211]. 

Керамічний комплекс допомагають дослідити графічно реконструйовані нами 98 

посудин групи Е-І (6 мисок, 1 мисочка, 6 чаш, 6 чашечок, 21 плоскодонний горщик, 27 

гостродонних горщиків, 4 гостродонні кубки, 27 мініатюрних посудинок) та 12 посудин групи 

Е-ІІ (4 мисок, 3 плоскодонних і 5 гостродонних горщиків) [1, с. 291-311, 324-326]. (Рис. 2). 

Крем’яний інвентар представлений відходами виробництва (гальки, нуклеуси, уламки, 

пластинчасті сколи, заготовки, сколи і луски) та знаряддями праці (скребачки, ножі, сокири, 

долота, різці і різчики, свердла і проколки, пилки, скобелі і струги, ретушери і розвертки, 

ножевидні пластини з ретушованими краями, ножевидні пластини без ретуші, вістря стріл і 

дротиків, ін. [1, с. 331-337]. 

Кам’яний інвентар складають знаряддя з таких видів каменю, як кварцит, пісковик, 

граніт. Відомі й поодинокі сколи інших порід каменів та мінералів – роговика, слюди, 

меловика, сланцю, вапняку. Із кварциту виготовляли розтиральники, сокироподібні знаряддя, 

рибальські грузила, різноманітні знаряддя на сколах, ін. Із пісковику робили точильні камені 

різних розмірів і форм з рівною робочою поверхнею, точильні камені для заточування древка 

стріл з канавками, «прасочки»,  робочі площини та ін. Із дрібнозернистого граніту 

виготовляли: ковадла – камені з рівною робочою поверхнею, які використовували в процесі 

виготовлення знарядь із кременю, каменю, рогу, кістки, дерева та інших робіт у господарстві 

та побуті; розтиральники; сокири-молоти; ін. Крупнозернистий граніт йшов на камені для 

вогнища [1, с. 337-339]. 

Серед виробів із рогу знайдені молоти, мотики з отворами та без отворів, невеликі 

мотички, кайла, клевці, сокироподібні і теслоподібні знаряддя, муфти для тримання іншого 

знаряддя, посередники, заготовки для знаряддя, ін.  

Кістяні вироби представлені шилами і проколками великого розміру, шильцями і 

дрібними проколками, кочедиками, лощилами, булавками, намистинами, пронизками, 

амулетами-підвісками із зубів та ікл тварин, ножами на іклах кабанів, заготовками кістяних 

виробів, ін. [1, с. 419-422]. 
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Вироби із міді складають невелику колекцію із 8 знахідок. Шість з них –  ніж листовидної 

форми,  ціла швайка квадратно-округла в перетині, 3 дуже дрібних швайки, пошкоджена 

швайка середнього розміру – засвідчують існування культурно-економічних зв’язків 

мешканців поселення з трипільськими племена у добу енеоліту [1, с. 422-423]. 

Певна різниця у господарстві поселень середнього та пізнього енеоліту добре фіксується 

в остеологічному матеріалі [1, с. 439-363]. 

У свійському стаді мешканців першого поселення, яке розміщувалося на підвищеній 

частині та мало житла в південно-східній частині, на першому місці за кількістю особин був 

бик (38% ), на другому –  кінь (25%), на третьому – свиня (18%). Інші види свійських тварин 

представлені: дрібною рогатою худобою (12%), собакою (5%), верблюдом (1%) і котом (1%). 

Вартий уваги факт переважання бика, а не коня, як вважалося раніше. У дикому стаді перше 

місце займає кабан (25%), друге – козуля звичайна (19%), третє – олень звичайний (15%),  

далі – бобер річковий і лось (по 7%), лисиця звичайна (5%), зубр (4%), заєць-русак і борсук 

(по 3%) та інші тварини – їжак, вовк, ведмідь, тхір, кіт, лев, леопард, видра, тур (по 1-2%). 

Співвідношення свійських та диких тварин становило за кількістю особин 42% до 58%, що 

відображає загальну аридизацію клімату цього періоду, яка призвела до збільшення заплавних 

лісів і відповідно різних диких тварин в них.  

У свійському стаді мешканців другого поселення, яке в кінці свого існування було 

оточене «ровом», звертає увагу, насамперед, зміна загальної картини: співвідношення 

свійських та диких тварин становить 55% до 45%, зростає кількість домашніх тварин та їх доля 

у м’ясній їжі мешканців поселення. Це засвідчує зміну кліматичних умов в період існування 

пізнього енеолітичного поселення на Молюховому Бугрі, коли більш посушливий клімат 

сприяв зменшенню лісів та збільшенню пасовиськ, необхідних для випасу свійського стада. У 

свійському стаді, як і раніше, перше місці тримає бик (46%), на другому місці стоїть кінь 

(20%), на третьому – свиня (15%) і дрібна рогата худоба (16%). З’являється віслюк. У дикому 

стаді першу позицію, як і раніше, займає кабан (27%), далі йдуть козуля (18%), бобер і лось 

(по 9%), олень (7%), тур (5%). Інші тварини (їжак, заєць, лисиця, видра, лев, ведмідь, зубр) 

представлені 1-3%.  

Отже, зроблені раніше висновки про конярський характер пастушачого господарства 

мешканців Молюхового Бугра як у добу неоліту, так і добу енеоліту, не знаходить свого 

повного підтвердження. У свійському стаді неолітичних племен за кількістю особин на 

першому місці стояв кінь (30%), далі йшли свиня (26%), бик (22%), вівця і коза (18%), але 

різниця між кількістю їх особин (7, 6, 5, 4) настільки невелика, що не дозволяє стверджувати 

перевагу тієї чи іншої тварини. У свійському стаді на ранньому та пізньому енеолітичних 

поселеннях перше місці за кількістю особин посідав бик (відповідно 38% і 46%), другу 

позицію займав свійський кінь (відповідно 25% і 20%).  

Привертають особливу увагу знахідки кісток свійського та лісового кота, верблюда, лева, 

леопарда, кам’яної куниці, видри, тхора та їжака, які не відомі серед остеологічних матеріалів 

інших пам’яток дереївської культури.  

Як бачимо, в добу енеоліту головними заняттями мешканця поселення залишаються 

скотарство і мисливство (у різних співвідношеннях).  Pнахідки з поселення (рогові мотики, 

кам’яні розтиральники, відбитки на енеолітичній кераміці зерен пшениці однозернянки та 

двозернянки, ячменя голозерного і проса звичайного) можуть засвідчувати існування 

примітивного ручного землеробства, яке, як і збиральництво, риболовля та річкове полювання, 

грало другорядну роль у забезпеченні їжею молюховобугорців. 

Мешканці енеолітичних поселень виготовляли глиняний посуд з домішкою черепашок і 

переважно гусенично-шнуровою орнаментацією та випалювали його на відкритому вогнищі; 

займалися обробкою шкіри і хутра та виготовляли з них одяг; обробляли моренний кремінь та 

інші породи каменю, роблячи з них необхідні знаряддя праці; мали добрі навички обробки 

дерева, рогу та кістки, з яких виготовляли знаряддя праці,  побутові  вироби,  прикраси,  

амулети. Знали  вони, без сумніву, прийоми плетення сіток та мотузок, вірогідно, були знайомі 

й з прядінням, для чого використовували пряслиця із стінок горщиків. 
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Знахідки глиняної пластики дозволяють припустити існування у них певних 

мисливських та скотарських культів, обожнювання та поклоніння окремим тваринам – кабану, 

коню, зубру, бику, можливо, собаці й черепасі. Знахідки антропоморфної пластики (імпортної 

трипільської та місцевої, виготовленої під її впливом) та культового імпортного горщика з 4-

ма стилізованими жіночими голівками вказують, можливо, на існування у молюховобугорців 

віри в образ матері-прародительки, що була покровителькою скотарства і мисливства. А 

культова споруда із двох пар обгорілих ріг зубра перед головним виходом з поселення у бік 

другої підвищеної тераси, де розміщувалися ліси і пасовиська, є яскравим прикладом 

існування певних ритуальних дій, призваних забезпечити вдале полювання та добрий випас і 

приплід свійської худоби [1, с. 474]. 
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Рис. 1. Реконструкція неолітичного посуду. 
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Рис. 2. Реконструкція енеолітичного посуду. 
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УДК 94(477)"188/190":070Київська старовина   

         Олександр Павлик 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

НАУКОВІ ВИМІРИ СПІВПРАЦІ ЖУРНАЛІВ «АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ 

ЮЖНОЙ РОССИИ» ТА «КИЕВСКАЯ СТАРИНА» 

 

У другій половині ХІХ ст. виникла необхідність збирання пам’яток старовини. З цією 

метою проводилися археологічні дослідження, відбувалося колекціонування пам’яток, 

з’являються об’єднання, в межах яких велися наукові дослідження, а також з’являються 

періодичні видання, на сторінках яких публікуються тексти пам’яток, оприлюднюються 

результати наукових досліджень. З 1899 по 1905 р. висвітленням даної тематики займався 

часопис «Археологическая летопись Южной России» на чолі з головним редактором М.Ф. 

Біляшівським. 

Ключові слова: археологія, «Археологическая летопись Южной России», «Киевская 

старина», Микола Біляшівський, часопис. 

 

Розглянемо питання взаємозв᾽язку часопису «Археологическая летопись Южной 

России» із журналом «Киевская старина» у контексті діяльності М.Ф. Біляшівського як 

редактора даного журналу, початок виходу «АЛЮРа» як рубрики, а потім і його виокремлення 

в окремий часопис. 

У 1888 р. редакція «Киевской старины» запропонувала М.Ф. Біляшівському брати 

участь у часописі. Спочатку він працював як постійний співробітник, а потім, як і член 

редакції. «Тут серед гуртка співробітників вже для мене стало ясним «хто я», і з того часу 

для мене твердим стало гасло – працювати тільки для України» – згадував Микола 

Федотович у автобіографії [15]. 

Беручи участь в археологічних розкопках, діяльності з дослідження та охорони пам᾽яток 

старовини, учений вивчав використання фотографії. Їх висвітлення знайшло своє 

відображення на сторінках «Киевской старины», а пізніше і в «АЛЮРі». Такий досвід був 

першим на теренах всієї України, подібні розділи були в російських журналах, наприклад, 

«Хроника вандализма в России» в «Старых годах» [20, с. 161]. Завдяки нововведенню, 

розпочалась більш активна діяльність серед дослідників у галузі пам’яткознавства та 

краєзнавства. 

Розуміючи, що подібні відомості, якщо і вміщувалися у виданнях, то будучи 

розкиданими, ускладнювали можливість слідкувати за ними, за ініціативи 

М.Ф. Біляшівського, в 1899 р. у журналі «Киевская старина» була запроваджена невелика 

рубрика «Археологическая летопись Южной России», яка повинна стати місцем, де всі 

зацікавлені могли б оприлюднити відомості про свої археологічні дослідження, випадкові 

знахідки, про різні пам᾽ятки старовини, про нові надходження до музеїв та приватні колекції, 

діяльність історичних, археографічних, археологічних товариств. 

На кінець ХІХ ст. «АЛЮР» був єдиним щомісячним виданням, на сторінках якого 

вміщувались як ґрунтовні історичні дослідження, так і невеликі за обсягом наукові розвідки 

та повідомлення. Тут друкували свої праці В.Б. Антонович, Д.І. Багалій, Ф.К. Вовк, 

В.В. Хвойка, І.М. Каманін,  М.Ф. Сумцов, Д.І. Яворницький та інші [3].  

У першому номері «АЛЮРа» вже були чітко сформовані підрозділи, які висвітлювали 

різні аспекти археологічної науки. Чільне місце зайняло відображення діяльності попередніх 

комітетів із підготовки до проведення Археологічних з᾽їздів – ХІ, ХІІ та ХІІІ у Києві, Харкові 

та Катеринославі відповідно. Для висвітлення інформації, яка стосувалася археологічних 

досліджень та розкопок, була започаткована рубрика «Дослідження та розкопки». Саме на її 

сторінках можна було знайти відомості про розкопки курганів, городищ, відкриття 

зарубинецької, трипільської, черняхівської та інших культур. Тут вміщувалися відомості про 

археологічні та етнографічні дослідження, серія розкопок, проведених В.В. Хвойкою, зокрема 
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на Кирилівській вул., де була відкрита однойменна палеолітична стоянка, біля с. Пастирське 

– Пастирське городище; Ю.Й. Сіцінського – автора археологічної карти Подільської губернії, 

дослідника історії цього краю; Я.Я. Волошинського та барона Ф.Р. Штейнгеля, які протягом 

тривалого часу проводили археологічні експедиції по Волинській губернії з метою розкрити 

давню історію Волині; В.Б. Антоновича, М.Ф. Біляшівського, Ф.К. Вовка, 

В.М. Доманицького, К.К. Косцюшко-Валюжинича, І.А. Линниченка, С.А. Мазаракі та 

багатьох інших аматорів та професійних археологів.  

Випадкові знахідки, які у кінці ХІХ – поч.ХХ ст. траплялися у великих кількостях, 

М.Ф. Біляшівський намагався висвітлити та систематизувати у рубриці «Випадкові знахідки». 

Основна маса матеріалів надходила від жителів сіл, поряд з якими знаходилися стоянки, 

городища, кургани та інші залишки діяльності людей попередніх часів. Не поодинокими були 

випадки знахідок під час будівництва або реконструкцій будівель, зокрема церков. Тут 

вміщувалися відомості про скарби, знайдені під час ремонтів церков, один з таких був 

знайдений у Києво-Печерській лаврі [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. Велика кількість систематичних 

археологічних досліджень була проведена у результаті відомостей про випадкові знахідки 

старожитностей місцевими жителями, за яскравий приклад слугує «Княжа Гора», на якій 

протягом тривалого часу місцеві жителі знаходили багато речей періоду Київської Русі, часто 

унікальних. Після того, як ця інформація дійшла до М.Ф.Біляшівського, гора стала місцем 

археологічних досліджень, які у підсумку допомогли виявити рештки літописного міста 

Родень [14]. Також у цій рубриці можна було знайти відомості про знахідки скарбів на 

території храмів та монастирів. 

Наступним був розділ «Музеї та приватні збірки». Його основним завданням було 

відображення діяльності існуючих музейних установ – відкриття нових експозицій, 

поповнення фондів як за рахунок спеціальних експедицій, так і завдяки дарункам меценатів, 

оприлюднення для широкого загалу щорічних звітів їхньої діяльності, єпархіальних 

давньосховищ, створення нових музеїв. Прикладом може бути серія повідомлень про хід 

будівництва Київського художньо-промислового і наукового музею (сучасний Національний 

художній музей України), проектної документації, яка стосувалася його діяльності, 

надходженню нових експонатів і т.д., Музею старожитностей університету св. Володимира, 

Городоцького музею барона Ф.Р. Штейнгеля, Церковно-археологічного музею при Київській 

духовній академії та інших. Стосовно приватних колекцій, то широке відображення на 

сторінках «АЛЮРа» знайшла інформація про колекції старовини В.В. Тарновського, Б.І. та 

В.Н Ханенків та інших. 

У розділі «Різні повідомлення» оприлюднювалися відомості, які стосувалися мистецтва, 

етнографії, фальсифікації пам᾽яток старовини, діяльності історичних навчальних закладів. 

Останнім був розділ «Бібліографічні відомості», у якому подавалася коротка інформація 

про нові видання з різних галузей історії, які мали безпосереднє відношення до України.  

Для відображення діяльності наукових товариств, починаючи з №4 за 1899 р., на 

сторінках «АЛЮРа» було започатковано спеціальні рубрики «Вчені товариства» та «Засідання 

товариств», серед яких були: Церковно-археологічне товариство при Київській духовній 

академії, Товариство дослідників Волині, Історичне товариство Нестора Літописця, Київське 

товариство старовини та мистецтв [4]. 

Основною метою цих рубрик було поширення питаня збереження пам’яток історії та 

культури українців. Саме на засіданнях попередніх комітетів з підготовки до АЗ та під час їх 

проведення, у публікаціях рефератів, де повідомлялося про нові знахідки та збереження 

пам’яток матеріальної та духовної культури. «АЛЮР» висвітлював кожне таке засідання. На 

сторінках часопису друквалися фото із зображенням найцінніших старожитностей [4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10]. 

М.Ф. Біляшівський зауважував, що губернатори та градоначальники, що були 

зобов’язані дбати про збереження пам’яток історії та скласти їх реєстр, ігнорували ці 

обов’язки, оскільки був відсутній контроль за їхньою діяльністю. Як один із прикладів 

належного ставлення до старовини він наводив відомості про стан замку князів Острозьких у 
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Острозі, який від руйнування було збережено тільки завдячуючи численним клопотанням 

влади та громадськості. Микола Федотович пропонував взяти за зразок для наслідування 

програму Комісії по збереженню старовинних пам’яток, що знаходилася при ІМАТ і мала 

десятирічний досвід роботи [26, с.95]. 

Починаючи з 1900 р., у перших номерах «АЛЮРа» М.Ф. Біляшівський подавав короткий 

огляд про досягнення археологічної науки за попередній рік. До уваги бралися діяльність 

археологічних товариств загалом та його членів зокрема, стислі відомості про найцінніші 

випадкові знахідки, поповнення музеїв експонатами, нові праці з археології, що виходили 

друком.  

Перший рік діяльності виявився не надто вдалим для «Археологической летописи», це 

визнавав і його головний редактор М.Ф. Біляшівський. Однією із основних проблем була 

«слабая отзывчивость археологов». Підтвердженням цього є той факт, що у більшості статей, 

заміток та повідомлень був лише один автор – М.Ф. Біляшівський, який використовував кілька 

псевдонімів та криптонімів – Б., М.К., Н.Б., М. Княжевич, П. Горянський.  

М.Ф. Біляшівським було складено список із 49 осіб, які безкоштовно отримували 

«АЛЮР» протягом 1899-1901 рр., серед них: Я. Бобрук (повні ініціали невідомі – О.П.) 

(Варшава), Є. Маєвський (повні ініціали невідомі – О.П.) (Варшава, редакція «Swiatowita»), 

Д.І. Анучин (Москва), О.В. Орєшніков, В.І. Сизов (Московський історичний музей), 

М.Ю. Брандербург та М.П. Собко (Санкт-Петербург), граф О.О. Бобринський, О.А. Спіцин та 

Імператорська Археологічна комісія і Зимовий Палац; Ф.К. Вовк, Мr. А. Мортільє (Франція, 

Париж), С.С. Гамченко (Житомир), Д.І. Багалій, Є.К. Рєдін, О.М. Покровський (Харківський 

університет), І.Є. Забєлін, Ф.В. Кораллов (Холм),  В.Б. Антонович, К.В. Болсуновський, 

М.І. Петров, С.А. Мазаракі, Б.І. Ханенко, В.В. Хвойка (Київ), М.С. Грушевський (Львів) та 

інші [1; 2; 3].  

Таке широке коло читачів, які безкоштовно отримували «АЛЮР», свідчить про активну 

роботу М.Ф. Біляшівського у розповсюдженні часопису серед зацікавлених осіб, але той факт, 

що він надсилався безкоштовно тим вченим, які не були авторами, може вказувати на 

недостатню зацікавленість до нового видання, через що й була постійна проблема недостачі 

коштів для випуску нових номерів. 

В «Археологической летописи» М. Біляшівський опублікував низку документів, що 

значилися як «Дела Киевского повытья», більшість із яких стосувалася козацької доби.  

Це видання стало значним внеском у вивчення козацької проблематики, оскільки з його 

сторінок тема українського козацтва практично не зникала впродовж 25 років існування 

часопису. Відомий український історіограф Д. Дорошенко зазначав, що саме «Киевская 

старина» вмістила «по історії козацького періоду нашої історії» найбільший масив матеріалів. 

Серед них зустрічалися як глибокі дослідження, добре аргументовані статті, так і невеличкі 

замітки та повідомлення локального значення. Усе це відображене у матеріалах архіву М. 

Біляшівського, що свідчать про його видавничу діяльність [26, с.87-88]. 

За вказаний період часу «АЛЮР» кілька разів виходив у неповному об᾽ємі, не вистачало 

відомостей для формування рубрик. За 1902 р., вийшло лише чотири номери 

«Археологической летописи»: за січень, березень, квітень та травень. На це було кілька 

причин: як уже згадувалось недостатня зацікавленість археологів бути авторами, нестача часу 

у М.Ф. Біляшівського, саме 1902 р. він став директором новозбудованого Київського міського 

художньо-промислового і наукового музею, і найголовніша причина – постійні утискування з 

боку редакторів «Киевской старины», про що згадував Микола Федотович у своєму листі до 

Ф.К. Вовка - «У Київськ. Стар. мене так тіснили, що я не видержав!». 

Серед тих, хто найбільш «притісняв» «АЛЮР», М.Ф. Біляшівський згадує Ореста 

Левицького, який «без скрежета зубів» не міг і вспом’янути «Літопись» – це все й принудило 

мене взятись за окреме діло» [21]. 

Таким чином, М.Ф. Біляшівський вивів «АЛЮР» зі складу «Киевской старины» та 

приступив до підготовки самостійного видання. Станом на 26 листопада 1902 р. було 

отримано усі дозвільні документи [27].  
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Першим запрошення долучитися до постійного складу авторів отримав Ф.К. Вовк, який 

проживав у Парижі та надавав постійну підтримку «Археологической летописи» порадами із 

вдосконалення його наповнення, спираючись на досвід провідних європейських видань [21]. 

Згідно з програмою, складеною М.Ф. Біляшівським, основними завданнями «АЛЮРа» були: 

1. Оригінальні та перекладені статті та замітки, які стосувалися пам᾿яток старовини 

Південної Росії (України); 

2. Свідчення про засідання вчених товариств, на яких обговорювались питання, що мали 

відношення до України; 

3. Свідчення про розкопки та випадкові знахідки предметів старовини; 

4. Програми для опису та збору старожитностей; 

5. Повідомлення про археологічні музеї та колекції; 

6. Рецензії та бібліографічні замітки про видання, які висвітлювали питання, пов᾿язані з 

археологією; 

7. Різні повідомлення з області археології; 

8. Малюнки, креслення, плани та карти, які стосувалися пам᾿яток старовини [24]. 

За основу було взято програму журналу «Киевская старина» за 1881 р. [19], з тією 

відмінністю, що «АЛЮР» був більш вузькопрофільним виданням. 

Новий часопис почав виходити з періодичністю шість разів на рік. За своїм змістом він 

був присвячений всім пам᾿яткам старовини, починаючи з давніх часів і закінчуючи ХІХ ст. Як 

зазначав М.Ф. Біляшівський, на той час в Україні було неможливо перейти до видань, які б 

спеціалізувалися на певній епосі або виду пам᾿яток. 

Із початком функціонування «АЛЮРа» як самостійного видання, М.Ф. Біляшівський 

запровадив аналітичні огляди, які стосувалися основних завдань та напрямків для діяльності 

археологів, де охарактеризував розвиток та основні напрямки діяльності археологічної науки, 

починаючи з першої половини ХІХ ст. Він слушно зауважив, що зацікавленість до археології 

України з᾿явилася значно раніше, ніж в інших країнах, які входили до складу Російської 

імперії. Її зародження пов᾿язане з такими іменами як М.Ф. Берлінський, митрополит Євгеній, 

І.І. Фундуклей, М.О. Максимович, Іванішевич [11; 12].  

Значно змінився кількісний та якісний склад наповнення журналу, долучилися нові 

автори. За 1903 р. було надруковано серію наукових статтей, написаних провідними 

археологами [16; 17; 18; 25; 28; 29; 30].  Характеризуючи перший рік самостійного життя 

«Археологической летописи», М.Ф. Біляшівський згадував, що з різних боків йому 

доводилося чути негативні прогнози на майбутнє часопису, мовляв буде недостача у 

матеріалах для друку через вузьку програму та «обмежену» територію. Проте, за словами 

головного редактора та засновника «…у нас материала хватило, его было даже в изобилии – 

приходилось выходить из предназначенных рамок и звеличить размеры выпусков…». 

Натомість, була інша проблема – нестача працівників, а ті, що працювали, «були розкидані» 

по різних містах, що унеможливлювало необхідну продуктивність праці. Змінам була піддана 

структура рубрик, починаючи з 1902 р. виокремилася «Охорона пам᾿яток старовини», а 

повідомлення, які висвітлювали роботу з підготовки до АЗ, з᾿їзди та засідання різних 

товариств, дослідження та розкопки, випадкові знахідки, музеї та колекції старовини, а також 

різні питання, стали складовою частиною розділу «Хроніка», продовжила своє «існування» 

«Бібліографія». 

Для залучення більш широкого кола читачів та, відповідно, для виходу на європейські 

простори, було сформовано новий відділ, який подавав короткий зміст випуску номера 

журналу іноземними мовами: французькою та німецькою. З цією ж метою, а також для 

надання «наукової ваги», збільшилася кількість ілюстрацій – у переважній більшості це були 

старожитності, археологічні карти та фото розкопок [7; 8; 9].  

Серед авторів, які писали в «АЛЮР», були відомі дослідники українських 

старожитностей: К.В. Болсуновський, Ф.К. Вовк, В. Гезе, М.С. Грушевський, В.Є. Данилевич, 

І.М. Каманін, А. Міллер, Г.Г Павлуцький, Л.В. Падалка, Є.К. Рєдин, О.Г. Сластіонов, 
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О.А. Фотинський, В.В. Хвойко, Ф.Р. Штейнгель, М.К. Якимович, Я.В. Яроцький та ін. [4; 5; 6; 

7; 8; 9; 10]. 

Прикладом того, що роль журналу значно зросла серед наукових кіл, є ще один список 

адресатів, які отримували «Археологическую летопись Южной России» у 1904 р., складений 

М.Ф. Біляшівським. Серед отримувачів були відомі науковці, письменники та 

мистецтвознавці – С.В. Боділевський, Д. Вайнштейн, М.П. Василенко, Я.П. Гулак-

Артемовський, М.В. Довнар-Запольський, О.І. Мердер, Г.Г. Павлуцький, І.М. Стешенко, 

продовжували отримувати і попередні автори [2]. 

У 1905 р., коли вийшли останні номери «АЛЮРа», до списку адресатів були додані 

П.І. Голландський, С. Глинка (повні ініціали невідомі – О.П.), О. Кундеревич (повні ініціали 

невідомі – О.П.), І.М. Каманін, П. Матковський (повні ініціали невідомі – О.П.), 

Ф.Р. Штейнгель та інші, а також газета «Киевские новости», від редакції якої надійшло 

прохання про взаємний обмін виданнями [3].  

Завдяки зусиллям М.Ф. Біляшівського, до співпраці з журналом також долучилися 

Історичне товариство Нестора Літописяця, Церковно-археологічне товариство при Київській 

духовній академії, Київське товариство охорони пам᾿яток старовини і мистецтв, Товариство 

любителів вивчення Кубанської області, Воронезька наукова архівна комісія, Імператорське 

Російське Археологічне Товариство, Імператорське Московське археологічне товариство, які 

вели дослідження та розкопки у Волинській, Київській, Подільській, Полтавській, 

Таврійській, Херсонській, Чорноморській, Чернігівській, Сідлецькій та Гродненській 

губерніях, Кубанській області та Області Війська Донського. Не всі із цих товариств мали 

власні друковані органи, тому поширювали результати своєї роботи на сторінках 

«АЛЮР» [26, с. 85-86]. 

Останні два номери часопису вийшли 1905 р. Основними причинами закриття видання 

стали брак коштів, оскільки фінансування відбувалося за рахунок М.Ф. Біляшівського і він не 

міг його забезпечити у достатній мірі, а також нестача кадрів, що не дозволяло вчасно 

випускати номери журналу: «…в каждом подобного рода издании есть много кропотливой 

иногда механической работы, хотя и не лишенной интереса, и если всю эту работу 

приходится проделывать одному человеку, при том занятым еще одним ответственным 

делом…попытки наладить эту сторону дела пока оканчивались неудачей…» – так цю 

ситуацію описував Микола Федотович [13]. 

Припинення видання, яке ретельно опрацьовувало наукові праці в галузі, загальмувало 

певною мірою як розвиток історичної науки, так і розвиток її спеціальних дисциплін – 

археології, пам’яткознавства та музеєзнавства. Поява таких часописів як «Нова громада», 

«Літературно-науковий вісник», а також тижневих і щоденних періодичних видань і 

відділеннь «Просвіти» в Києві, Чернігові, Одесі та інших містах, хоча й були скеровані на 

поширення серед громадського загалу актуальних питань суспільно-політичного буття 

України, не могли конкурувати з «Киевской стариной» та «Археологической летописсю 

Южной России» [26, с. 96].  

Підбиваючи підсумки діяльності «Археологической летописи Южной России», варто 

прослідкувати динаміку кількісних та якісних змін, що відбувалися у журналі за період його 

існування. За 1899 р. в журналі публікувалися 9 авторів, 1900 р. – 6, 1901 р. – 11, 1902 р. – 4, 

1903 р. – 18, 1904 р. – 16, 1905 – 41, не враховуючи самого М.Ф Біляшівського, який написав 

десятки великих і сотні малих інформаційних повідомлень та критичних заміток [22; 23]. 

Отже, створена за ініціативи М.Ф. Біляшівського «Археологическая летопись Южной 

России» за короткий термін існування зробила значний вплив у розвиток історичної науки. 

Згуртувавши навколо видання провідних науковців, йому вдалося об᾿єднати увесь матеріал, 

який стосувався українських старожитностей, а також археологічних досліджень в одному 

спеціалізованому часописі, на зразок провідних європейських видань.  

Завдяки оглядам, в яких розглядалися факти руйнування архітектурних пам᾿яток, 

курганів та городищ, вони отримували розголос у суспільстві, а також науковців, що сприяло 

їх збереженню та реставрації. 
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Видання «Археологической летописи Южной России» сприяло значному посиленню 

інтересу до української старовини. Проте, через несприятливі обставини, часопис припинив 

своє існування через шість років після початку діяльності. 
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Pavlyk Olexandr 

THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE IS IMPOSSIBLE WITHOUT 

THE USE OF THE ACHIEVEMENTS OF PREVIOUS GENERATIONS.  

NOT AN EXCEPTION AND ONE OF THE FUNDAMENTAL BRANCHES OF 

HISTORICAL SCIENCE - ARCHEOLOGY 

In the second half of the ХІХ century there was an awareness of the need to collect monuments 

of antiquity. For this purpose, archaeological research was carried out, collecting of monuments was 

carried out, there appeared associations, within which scientific research was conducted, as well as 

periodicals appeared, the pages of which published texts of monuments, published results of scientific 

research. From 1899 to 1905 the coverage of this subject was engaged in the periodicals 

«Archaeological Chronicle of Southern Russia», headed by Editor-in-Chief M.F. Bilyashivsky. 

Key words: archeology, «Archaeological Chronicle of Southern Russia», «Kievan antiquity», 

Mykola Bilyashivsky, magazine. 
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ЯГОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ НА р. СУПІЙ:  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК 

 

У статті висвітлено спробу шляхом археологічної розвідки дослідити залишки замку та 

фортеці в м. Яготин Київської області. Цей населений пункт був заснований на важливому 

суходільному шляху. У його функції входив контроль за переправою через р. Супій. Подано 

опис пам’ятки за результатами проведених розвідок, а також проаналізовано знайдений 

матеріал. 

Ключові слова: Яготин, Переяславщина, фортеця, замок, Річ Посполита, брід. 

 

Південна частина Лівобережної України за давніх часів звалася від назви свого 

головного міста Переяслава, – Переяславською землею або Переяславщиною. Її територія 

поширювалась на водозбір середніх лівих Дніпровських допливів, а саме рр. Трубіж, Недра, 

Альта, Супій, Сула, Удай та Оржиця. 

Після Батиєвої навали Переяславщина занепала. У ХV та ХVІ ст. люди з’являються тут 

рідко й залишалися недовго, бо близьке сусідство кочовиків не давало їм змоги осісти тут 

міцно. 

У ХVІ ст. для масової колонізації цієї території ще не було потрібних умов. «Уходники» 

обмежувалися тільки експлуатацією цих земель, та уходів. Більш успіху мала колонізація 

військова, що розвивалася коло фортець, але й тут справа була нетривка й тільки тимчасова, 

бо й самі фортеці були неміцні й недовговічні [2, с. 28]. 

І лише з початку ХVІІ ст. польська адміністрація активно здійснює цілий ряд заходів для 

колонізації Дніпровського Лівобережжя в основу, яких входило будівництво фортець на 

основних суходільних шляхах у місцях бродів чи переправ. Поряд з фортецями засновувались 

слободи, жителів, яких звільняли на певний період від сплати податку. 

Подібна ситуація була і з Яготинськими поселянами. Із люстрації Київського воєводства, 

Переяславського староства за 1616 р. довідуємось: «Містечко Яготин. В цьому містечку домів 

послушних є 50, з яких податків не сплачують, службу військову, яку кожний із них кінно і 

зброєю пану старості своєму наміснику відбувають, домів козацьких, які не хочуть бути 

послушенстві, є 50, інших пожитків з містечка того немає, корчми, яка в оренді Березанскій 

належить» [1, с. 312]. 

Достовірної та точної дати початку будівництва в м. Яготин польської фортеці ми не 

маємо. Хоча О.Є. Мальченко в своїй праці стверджує, що Яготинський замок заснований на 

прикінці ХVІ ст. і продовжував існувати також у першій половині ХVІІ ст. [7, с. 300-301]. На 

наш погляд будівництво відбулось у 1620-х рр., оскільки маємо точну письмову згадку про 

заснування містечка лише у 1616 р. [1, с. 312]. На картах Гійома де Боплана 1648 та 1650 рр. 

Яготин позначений, як Jahotyn – місто фортифіковане, складається з двох частин фортеці та 

замку [9, с. 121].  

З 1616 по 1648 рр. в складі Переяславського староства Київського воєводства (Рис. 1). 

З 1648 по 1782 рр. Яготинська сотня була військово-тактичною одиницею 

Переяславського полку [4, с. 220]. 

Фортеця знаходилася на перешийку мисоподібного виступу лівого берега р. Супій, який 

з півночі, заходу, та півдня обмежений заплавою річки (нині затоплена ставком) і лише з сходу 

з’єднується із суходолом. Із заходу цей виступ плавно понижується майже до рівня заплави. В 

цьому місці найвужча ділянка, що було ключовим для вибору місця переправи (рис. 2).  

На даний час залишки укріплень прослідковуються у північно західній частині м. Яготин 

між кутками Підварки та Калиями. Розташування тут фортеці слід пов’язувати з намаганням 

контролювати суходільний шлях із заходу до м. Березань (р. Недра) та м. Переяслав 
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(р. Трубіж) на схід до м. Пирятин (р. Удай). Залишки  укріплень замку та фортеці на території 

м. Яготин знаходяться за 930 м на захід від будівлі Свято-Троїцького храму та за 1,2 км на схід 

від дамби через р. Супій. Південна та частково південно західна частини замку знищені під 

час будівництва асфальтованої дороги (вул. Переяславська). Найкраще збережена північна 

частина замку де виділяється підтрикутної форми земляні укріплення, які доповнені бермою 

шириною 3,5 м (рис. 3). Частково збережений вал лише в цьому місці висотою від рівня берми 

2,5 м та 0,9-1 м від рівня поверхні замку. Укріплення замку з північної сторони на 8,5-9 м вище 

рівня заплави. На території замку розташовуються приватні садиби місцевих жителів (вул. 

Переяславська, №62, 63, 64, 70, 72), а також культова споруда (Молитовний дім). Розміри 

замку 115х100 м (1,15 га). 

За нашими припущеннями замок фортеці був перебудований з городища давньоруського 

часу. Оскільки на схід від фортеці (куток Калиями) знайдено фрагменти кераміки ХІ – ХІІ ст., 

що свідчить про наявність посаду (рис. 4, 1-7, 9, 13). На самій фортеці у зачистці відслонення 

виявлено, лише один вінчик ХІІ ст. і три стінки з орнаментом. Переважну більшість знахідок 

складає кераміка ІІ пол. ХVІІ – ХVІІІ ст. (рис. 4, 8, 10-12). Наявність кераміки ХІ – ХІІ ст. на 

території замку нижче культурного шару козацької доби дає нам підстави припустити про 

давньоруське коріння перших укріплень на території м. Яготин. 

Практично всі головні замки в українських воєводствах розташовувались на місцях 

давніх городищ Х-ХІІІ ст. При цьому не враховувався прогрес озброєння, насамперед 

виникнення і розповсюдження вогнепальної зброї. Застосування артилерії під час облог в 

ХVІ – ХVІІ ст. зводило нанівець певні переваги розміщення фортифікації на залишках давніх 

городищ [7, с. 84]. 

Не слід відкидати і версію про давньоруську назву міста Яготин, адже за подібним 

варіантом існують осади, де також знаходились городища давньоруської доби: Пиря-тин, 

Козя-тин, Рога-тин та ін. Але остаточну крапку з більш чітким датуванням можна буде 

поставити лише після археологічних досліджень. 

На території м. Яготин це не єдине місце де було знайдено матеріали давньоруської доби. 

У 1984-85 рр. співробітниками Яготинського історичного музею на території міського парку і 

сезонних городів знайдені уламки ліпної кераміки ймовірно епохи бронзи, а також гончарної 

ХІ – ХІІ і ХVІІ – ХVІІІ ст. [3, с. 8]. 

Отже, в результаті проведених розвідок на території міста Яготин можемо констатувати 

про часткове знищення пам’ятки археології. Замок Яготинської фортеці ймовірно був 

закладений на давньоруському городищі. Практика використання старих укріплень для 

будівництва замків типова для Лівобережних територій Речі Посполитої першої половини 

ХVІІ ст. Будівництво укріплень, як у ХІІ, так і в ХVІІ ст., зумовлювалось однією і тією ж 

метою: обороною краю, та контроль броду на шляху.  

Найкраще збережена північна частина замку потребує заходів по охороні та збереженню, 

як з боку місцевої влади так і населення.  
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Olexandr Pryadko 

YAHOTYN FORTESS IN THE DISTRICT SUPY: BY RESULTS OF THE DISCLOSURE 

The article highlights an attempt by archaeological exploration to explore the remains of the 

castle and fortress in Yahotyn, Kyiv region. This settlement was based on an important dry path. Its 

function was to control the crossing of the river Soupy. The description of the monument according 

to the results of the research, as well as the found material are analyzed.  

Keywords: Yahotyn, Pereyaslav, fortress, castle, Rzeczpospolita, Ford. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема Переяславського староства на середину ХVІІ ст. 
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Рис. 2. 1- План-схема м. Яготин, 2 – фрагмент карти Г. де Боплана, 1648 р., 

3 – план-схема Яготинської фортеці (за К.С. Носовим). 
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Рис. 3. План-схема замку Яготинської фортеці. 
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Рис. 4. Кераміка з м. Яготин: 1-7, 9, 13 – куток Калиями, 8, 10-12 – із зачистки на 

території замку Яготинської фортеці. 
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ЕНЕОЛІТИЧНЕ ПОХОВАННЯ НА ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКІЙ ПАМ’ЯТЦІ 

КРУТУХА-ЖОЛОБ ПОБЛИЗУ ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

На пізньотрипільській пам’ятці лукашівського типу Крутуха-Жолоб у підлогу одного 

з жител було впущене поховання з горщиком, який має риси пивихинської культури. У статті 

робиться спроба синхронізувати поховання з горщиком із місцевими енеолітичними 

пам’ятками типу Пивихи та пізнього Трипілля. 

Ключові слова: Середнє Подніпров’я, Переяславщина, пивихинська культура, 

трипільська культура, лукашівський тип, пізній енеоліт. 

 

На заключний період енеоліту у Середньому Подніпров’ї припадає розповсюдження 

двох груп пам’яток – пізньотрипільського типу та місцевої культури пивихинського типу. 

Обидві групи пам’яток поширені на ближньому лівобережжі Дніпра і в певній його частині 

територіально співпадають. Про це зокрема свідчать знахідки матеріалів як пивихинського, 

так і пізньотрипільського типу на лівобережній пам’ятці Загай (с. Козинці) у нижній течії 

Трубіжу [6, с. 150-152; 11, с. 68]. Взаємозв’язки та синхронізація вищезгаданих груп пам’яток 

не з’ясовані ще в достатній мірі. Припущення, щодо синхронного існування пивихинських та 

деяких типів пізньотрипільських пам’яток, грунтується переважно на опосередкованих даних, 

та загальному аналізі розвитку етнокультурної ситуації у Середньому Подніпров’ї протягом 

періоду С І [6, с. 150-155]. Про контакти пивихинського та пізньотрипільського населення 

опосередковано свідчать і матеріали так званого «поховання з черепами», поблизу 

лівобережного с. Сушки. Горщик, за технологією виготовлення та орнаментацією близький до 

пивихинської кераміки, знайдено в похованні разом із оригінальною жіночою фігуркою, яка 

має виразні риси трипільської пластики [7, с. 72, рис. 5]. Про вірогідні, досить тривалі контакти 

обох етнокультурних груп населення свідчать паралелі в притаманних їм керамічних 

комплексах. Зокрема це стосується використання стулок мушлі, і не лише в якості домішки в 

керамічне тісто, а також як знаряддя орнаментації. Особливо широко стулка мушлі 

використовувалася для нанесення найрізноманітніших орнаментальних композицій у 

пивихинській кераміці північної частини Середнього Дніпра. Подібні, але значно менш 

розмаїті види «мушельного» орнаменту притаманні і пізньотрипільській кухонній кераміці. 

Наявність деяких ознак Трипілля кінця етапу В-початку С І, відмічаються в керамічних 

комплексах пивихинських пам’яток Посулля [12, с. 23]. Пивихинського типу імпорти чи 

наслідування, присутні в колекції пізньотрипільської кераміки з Євминки, що зберігається в 

фондах НМІУ. У колекціях енеолітичної кераміки із вже згаданої лівобережної пам’ятки 

Загай, що зберігаються в фондах НІЕЗ «Переяслав» та ІА НАНУ, кераміка пивихинського типу 

складає самостійний керамічний комплекс. Останній у кількісному відношенні представлений 

значно ширше пізньотрипільської кераміки переважно софіївського типу. Це очевидно 

засвідчує кілька культурно-хронологічних рівнів пам’ятки доби енеоліту, із яких 

пивихинський найбільш виразний. Але прямих безпосередніх даних, у першу чергу 

стратиграфічного характеру, стосовно відносної хронології пам’яток пивихинського і 

пізньотрипільського типів у Середньому Придніпров’ї, досі не отримано. Якраз такий випадок 

прямої стратиграфії пізньотрипільського житла та енеолітичного поховання з посудиною 

пивихинського типу був зафіксований під час розкопок поселення Крутуха-Жолоб поблизу 

Переяслава. 

Залишки тілопокладення знаходилися в ямі неправильної, близької до овальної форми, 

розміром 1,0х 1,1 м та глибиною 0,65 м від давньої денної поверхні, і 1,05 м від сучасної. Яма 

перерізала глиняний настил трипільського житла (Рис. 1). На дні ями лежали рештки кістяка, 

орієнтованого головою на південний захід, ймовірно покладеного в скорченій позі на правому 
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боці (Рис. 2). Збереглися верхня частина черепа без нижньої щелепи, кістки однієї руки, кістки 

ніг, ву тому числі фаланги пальців. Перед лицевою частиною черепа знаходився розвал 

ліпного горщика непритаманного трипільській кераміці. В одному місці плитки підлоги 

частково нависали над черепом кістяка (ймовірно внаслідок обвалу стінок ями), частина ж 

плиток знайдена в заповненні ями (Рис. 1. 2). Там же, виявлено кілька фрагментів трипільської 

кераміки, що потрапила туди із комплексу житла [4, с. 13]. Знайдені уламки дозволяли 

повністю реконструювати форму посудини, а врешті й реставрувати горщик (Рис. 3). Це 

широко відкрита, середніх пропорцій посудина, із пласким, недбало сформованим денцем, 

скошеним в один бік. Висота горщика 16,5 см, діаметр по вінцю 13 см, діаметр по 

максимальному розширенню на 2/3 висоти 14,5 см, діаметр денця 9 см. Під час написання 

звіту, горщик і відповідно поховання, були віднесені до ранньобронзового часу [4, с. 13]. 

Пізніше поховання розглядалося як ямне, за аналогією з раніше відомими підкурганними 

похованнями, впущеними в трипільські площадки [10, с. 278; 13, с. 131-135]. У останні роки 

вдалося значно розширити джерелознавчу базу стосовно пізньоенеолітичних пам’яток цієї 

частини Лівобережжя, зокрема пивихинського та софіївського типів [5, с. 105-111, 147-152; 9, 

с. 100-113]. Отримані матеріали дозволяють переглянути атрибуцію горщика, а також й 

поховання та визначити його місце серед пізньоенеолітичних пам’яток Середнього 

Подніпров’я. 

Горщик має кілька характерних особливостей, які знаходять виразні паралелі в кераміці 

пізньоенеолітичних пам’яток, передовсім розташованих на Лівобережжі. Однією з 

прикметних особливостей посудини є порівняно невисокі, жолобчаті (дещо увігнуті із 

середини, опуклі зовні) вінця, що з різким перегином, практично без шийки, переходять в 

опуклий тулуб. Краї вінець із внутрішнього боку мають невиразне валикоподібне потовщення 

у вигляді «напуску». Подібні «насаджені» вінця, – жолобчаті або близькі до вертикальної 

форми, доволі розповсюджені в керамічних комплексах середньостогівського і пивихинського 

типах та трипільській кераміці кухонного типу. Численні фрагменти посудин із аналогічними 

за формою жолобчатими вінцями, прикрашені стулкою мушлі, зигзагами, пальцевими 

защипами, відтисками мотузки або прогладженими лініями, між якими нанесені заглибини чи 

насічки, походять з пам’яток Переяславського Лівобережжя (Рис. 4. 1, 4, 5, 8, 13, 15-17). За 

стилем орнаментації та формою, така кераміка знаходить паралелі переважно серед матеріалів 

пам’яток типу Пивиха. Деякі посудини більш архаїчної форми, із заокругленим денцем, 

орнаментовані гребінцевим штампом або відтисками мотузки, тяжіють до кераміки типу 

Молюхів Бугор, або кухонного посуду Чапаївки. Деякі знаходять паралелі в матеріалах 

Кирилівських землянок, Городська, Листвина, Жванця та інших пам’яток періоду С ІІ. 

Другою прикметною особливістю горщика є його орнаментація. Трохи нижче краю 

вінець та їх середини, а також на плічках і нижче плічок, по максимальному розширенню 

тулуба, нанесено чотири оперізуючі ряди пальцево-нігтьових защипів. Орнаментація 

защипами, у тому числі в комбінації з «перлинами», взагалі характерна для пивихинських 

пам’яток Середнього Подніпров’я. Композиції із горизонтальних, а не рідко й вертикальних 

рядів защипів, особливо розповсюджені в кераміці пивихинського типу пам’яток Лівобережжя 

(Рис. 4. 4, 5-7, 8, 12, 15). Зокрема подібна орнаментація защипами поширена серед 

енеолітичної кераміки із Лисої Гори в Лубнах (Рис. 4. 9, 10). Пальцево-нігтьова орнаментація 

у вигляді оперізуючих рядів притаманна і керамічним комплексам періоду С ІІ софіївського 

типу. Серед пізньоенеолітичної кераміки пам’ятки Загай Переяславського Лівобережжя, що 

включає комплекси пивихинського і софіївського типів, є численні фрагменти посудин із 

жолобчастими вінцями, подібними до вінець горщика з поховання на Крутусі, прикрашеними 

кількома рядами пальцево-нігтьових заглибин (Рис. 4. 3). Але за характером озалізненого 

пористого черепка, вони більше тяжіють до кераміки софіївського типу цієї пам’ятки. 

Третьою прикметною особливістю горщика з поховання на Крутусі, виступає своєрідна 

керамічна маса, яка містить досить значну частку рослинної домішки. Черепок посудини 

сірого, місцями темно-сірого або коричнювато-сірого кольору, нерівномірно випалений, 

досить крихкий та пористий. На поверхні черепка чітко вирізняються пустоти від коротких 
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(0,5-1,0 см) рослинних волокон. В усіх інших відношеннях він подібний до черепка місцевої 

кераміки пивихинського типу, що не містить значної домішки мушлі. Серед енеолітичної 

кераміки з пам’яток Переяславського Лівобережжя, нерідко зустрічається також і подібний 

черепок із рослинною домішкою, у вигляді слідів волокон (Рис. 4. 14, 15; Рис. 5.). Причому 

такий черепок притаманний як посудинам пивихинським за формою та орнаментацією, так і 

посудинам софіївського типу. Підсумовуючи можна сказати, що горщик із поховання №2 

впущеного в трипільське житло, за основними харакеристиками – формою, орнаментацією, 

керамічною масою, знаходить найближчі аналогії серед пізньоенеолітичної кераміки 

лівобережних пам’яток насамперед пивихинського типу. 

Для більш вузького датування поховання, важливе значення має час функціонування 

трипільського житла, в площадку якого воно впущене, і особливо верхня межа 

функціонування самого поселення. Аналіз керамічних матеріалів отриманих на поселенні 

Крутуха-Жолоб, де розкрито залишки п’яти жител, дає підстави датувати їх 

пізньотрипільським часом. Дослідниця поселення Г.М. Бузян дійшла висновків, що воно було 

засноване однією із общин коломийщинської групи на етапі С І. У керамічному комплексі 

поселення відчуваються традиції коломийщинської культурної групи на етапі існування 

Коломийщини 1. Зокрема вони близькі до кераміки з поселень Жолудівка та Грушова, що 

датуються часом безпосередньо після Коломийщини 1. Помітні також впливи томашівської 

культурної групи, найвірогідніше другої та третьої фаз розвитку. Простежуються прямі 

контакти з общинами канівської та лукашівської груп [1, с. 296-297; 3, с. 7, 8 ]. Стратиграфія, 

неодноразово зафіксована на поселенні, дає підстави говорити про наявність кількох, як 

мінімум двох, будівельних горизонтів. Зокрема площадка із впущеним тілопокладенням 

перекривала більш ранню яму із трипільською керамікою вищевказаного типу. Кераміка 

виявлена в межах самого житла із впущеним похованням, теж не виходить за рамки наведених 

вище паралелей. Та все ж датування поховання у більшій мірі визначається верхньою 

хронологічною межею функціонування поселення в цілому, лише після припинення існування 

якого воно найвірогідніше й було здійснене. У цьому відношенні певний інтерес становить 

керамічний комплекс, виявлений під час розкопок житла 2 [2, с. 9]. Крім столового та 

кухонного посуду, що має паралелі в комплексах постколомийщинського та лукашівського 

типів, виявлено значну кількість «кухонної» шорсткої кераміки від 5-6 посудин, що 

характеризується озалізненим, дуже пористим, «легким» черепком, іноді з домішкою мушлі 

або рослинної маси. Декор дуже спрощений – заглибини, нігтьові вдавлення по вінцях та 

плічках, іноді валикоподібні наліпи-ручки, вертикального або горизонтального плану. 

Здебільшого це широковідкриті горщики із плавним переходом від ледь вигнутої невисокої 

шийки до плічок (Рис. 6). Така кераміка віднаходить дуже виразні паралелі в софіївських або 

пізньолукашівських перехідних комплексах типу Євминка І-ІІ. Враховуючи це, верхню межу 

функціонування поселення на Крутусі, мабуть слід датувати саме таким часом – 

пізньолукашівським або перехідним від С І до С ІІ. Як уже зазначалося, особливості горщика 

із поховання на поселенні Крутуха-Жолоб, дають підстави віднести його до 

пізньоенеолітичної культури пивихинського кола. Однак, все ж таки посудина не цілком 

традиційна, а ні для пивихинських пам’яток південної частини Середнього Дніпра (Пивиха-

Черкаси), а ні для пам’яток пивихинського типу північно-східної зони (Стугна, Переяславська 

Лука, Канів, Сула). Деякі особливості горщика – характер керамічної маси, спрощений 

одноманітний декор, віднаходять також паралелі в пізньоенеолітичних комплексах типу 

Софіївки, та інших пам’яток періоду С ІІ. 

У одній із своїх праць, грунтовний аналіз поховань за обрядом тілопокладення, 

пов’язаних з трипільською культурою або пам’ятками, зробила Т.Г. Мовша. Звертаючись до 

так званого «поховання черепів» поблизу с. Сушки, Т.Г. Мовша в цій публікації паралелізує 

знайдену там посудину з керамікою поселення Пивиха, а поховання відносить: «до 

пізньотрипільського часу, поховань трипільської культури або культури, представленої 

недавно відкритими в Середньому Подніпров’ї пам’ятками типу Пивиха» [7, с. 71]. У пізнішій 

публікації, де розглядається періодизація і хронологія середньо- та пізньотрипільських 
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пам’яток, вона знову згадує сушківське поховання. Відносячи посудинку до пивихинського 

типу, саме поховання вона датує: «можливо часом Кирилівських землянок», і констатує 

одночасність пам’яток обох типів [8, с. 18]. Серед кераміки із Кирилівських землянок, що 

зберігаються в фондах НМІУ, дійсно є фрагменти посудин орнаментованих, як і сушківська, 

відбитками кінця порожнистої палички. Кераміка з аналогічною орнаментацією кінцем 

порожнистої або розмочаленої палички зустрічається і в керамічних комплексах енеолітичних 

пам’яток переяславського Лівобережжя (Рис. 7). Серед орнаментованої таким чином кераміки 

трапляються фрагменти посудин із типово софіївськими формами та черепком (Рис. 4. 11). 

Стратиграфічна та хронологічна позиція цих знахідок недостатньо визначена, але швидше за 

все фінальноенеолітична (С ІІ). На даному рівні вивченості, горщик із поховання №2 на 

поселенні Крутуха-Жолоб поблизу Переяслава, можливо слід віднести до перехідної, 

синкретичної кераміки періоду С І-С ІІ, ймовірно ближче до останнього. Пивихинська та 

лукашівська традиції вже почали трансформуватися, але культурні групи періоду С ІІ, зокрема 

софіївська, ще не склалися. Про це свідчить і обряд тілопокладення зафіксований у похованні. 

Населення, що залишило поховання на Крутусі, ймовірно було близьке до 

пізньотрипільського не лише в хронологічному, а й в етнокультурному відношенні. У зв’язку 

з цим напрошуються паралелі з похованнями, які безпосередньо пов’язують із трипільцями. 

Т.Г. Мовша, в уже згаданій праці, дійшла висновку про притаманність обряду 

тілопокладення під житлами трипільській культурі на ранньому і середньому її етапах, аж до 

С І включно [7, с. 18]. Причому із трипільськими житлами пов’язані переважно скорчені 

тілопокладення. Скорчене тілопокладення було і в похованні на трипільській площадці 

поблизу Переяслава. Але в зв’язку із стратиграфічно засвідченим постлукашівським часом 

цього поховання, та деякими досить пізніми рисами горщика з нього, привертає увагу ще одна 

думка Т. Г. Мовші, висловлена у вищезгаданій праці. Тілоспалення, на її думку, не було 

єдиною формою обрядовості у населення Середнього Подніпров’я пізньотрипільського часу. 

Під час дослідження Софіївського могильника неподалік тілопальних поховань виявлені 

залишки кількох інгумацій, у тому числі скорченої інгумації, в ногах якої були фрагменти 

посуду софіївського типу. Це може свідчити про існування в Середньому Подніпров’ї 

пережиткового обряду тілопокладення й на етапі С ІІ [7, с. 70, 71]. 

Енеолітичне поховання, впущене у площадку житла пізньотрипільського поселення 

Крутуха-Жолоб поблизу Переяслава, в першу чергу характеризує культуру місцевого енеоліту 

пивихинського типу на заключному етапі її існування та хронологічну позицію частини 

пивихинських пам’яток по відношенню до пізньотрипільських пам’яток лукашівсько-

євминського типу. З іншого боку воно свідчить і про певні, досі ще не з’ясовані зв’язки між 

цими двома пізньоенеолітичними культурними проявами та вказує на продовження традицій 

скорчених тілопокладень, що існувала на ранніх і середніх етапах трипільської культури. 

Продовжуючи паралелі із «похованням черепів» під насипом кургану поблизу с. Сушки, 

можна зазначити, що обидва поховання, очевидно, хронологічно досить близькі, хоча 

сушківське можливо дещо пізніше, і характеризує культуру в більшій мірі синкретичну. На це 

зокрема вказують такі різнорідні елементи сушківського поховання, як курганний насип, 

трипільського типу, але оригінальна фігурка, пивихинського типу горщик, інгумація із 

черепами. Поховання поблизу Переяслава має прямий, хоч і не синхронний зв’язок із 

пізньотрипільською пам’яткою, та паралелі із пізньотрипільською культурою в поховальній 

обрядовості. Воно знаходиться в тій частині Лівобережжя, де розповсюджені пам’ятки і 

пивихинського, так і пізньотрипільського типів, і між населенням, що їх полишило, могли 

бути прямі контакти. 
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ENEOLITHIC BURIAL ON THE LATE TRYPILLYA MONUMENT  

OF KRUTUCHA-ZHOLOB NEAR PEREYASLAV-KHMELNYTSKY 
At the late Trypil’ska monument of the Lukashivs’kiy type Krutucha-Zholob on the floor of one 

of the dwellings was buried with a pot, which has the features of Pivikha culture. The article attempts 

to synchronize burial with a pot with local eneolithic monuments of the type of Pivicha and the late 

Trypillya. 

Key words: middle Dnipro, Pereyaslav region, Pivikhа culture, Trypil’ska culture, Lukashivs’kiy 

type, late eneolithic. 
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Рис. 1. Поховання на поселенні Крутуха-Жолоб: 1 – ситуативний план; 2 – план поховання 

№2; 3 – профілі поховання по лініям А-А1 та Б-Б1. 

 
Рис. 2. Поховання №2 з житла 4 на поселенні Крутуха-Жолоб. 
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Рис. 3. Горщик пивихинського типу з поховання на пізньотрипільському поселенні 

Крутуха-Жолоб. 

 
Рис. 4. Пізньоенеолітична кераміка з пам’яток переяславського Лівобережжя та Посулля: 

1, 3, 6 – Загай; 2, 4, 5, 12 – Городок 2/3; 7, 8, 16 – Дубки; 9, 10 – Лубни, Лиса Гора (розкопки 

Ф.І. Камінського); 11 – Сосновий Бір; 13 – Церква; 14 – Городок 1; 15 – Гать 2; 

17 – Біле Озеро 2, дюна. 
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Рис. 5. Керамічне тісто енеолітичних посудин з рослинною домішкою: 1, 2 – Гать  

2; 3 – Городок 1; 4 – Церква; 5, 6 – Крутуха-Жолоб, розкоп 4, поховання 2. 
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Рис. 6. Пізньотрипільська кераміка перехідного типу з поселення Крутуха-Жолоб. 

 
Рис. 7. Кераміка орнаментована пустотілою паличкою з пам’яток переяславського 

Лівобережжя: 1, 2 –Городок 2/3; 3 – Гать 3; 4 – Дубки; 5 – Острови 2; 6 – Сосновий Бір. 

  



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

93 

УДК [904.4:069.5](477.41) "10/13+20" 

Марина Стрельник 

(Київ) 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МЕМОРІАЛЬНИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ 

ВИСТАВОК (НА МАТЕРІАЛАХ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ) 

 

У статті аналізується досвід та особливості  побудови трьох меморіальних 

археологічних виставок, що проходили в Національному музеї історії України протягом 

останніх п’яти років (2012-2017 рр.). Виставки створювалися до ювілейних пам’ятних дат і  

були пов’язані з іменами Вікентія Хвойки, Варвари Ханенко та Миколи Макаренка. Вони 

розташовувалися в центральній частині експозиційних залів №2 і 8 й виступали вдалим 

доповненням існуючої стаціонарної археологічної експозиції. Специфікою їх створення стало 

висвітлення якоїсь однієї, або декількох життєвих сторінок видатних особистостей, 

пов’язаних саме з НМІУ. Виставки дали можливість представити чудові музейні предмети 

(а це майже 600 артефактів), які раніше не були відомі широкому загалу громадськості, а 

також унікальні документи із зібрання НМІУ та Інституту археології НАНУ. 

Ключові слова: меморіальна виставка, видатні особистості, археологічні 

старожитності, експонати. 

 

У роботі Національного музею історії України виставковій діяльності належить одне з 

чільних місць. Виставки висвітлюють різні періоди історії України, можуть виступати як 

самостійними тимчасовими експозиційними проектами, так і розширювати чи доповнювати 

різні тематичні блоки стаціонарної експозиції. Вони дозволяють познайомити відвідувача з 

фондовими колекціями, задовольняють його інтерес до нового і невідомого. Виставки дають 

можливість повніше розкрити властивості музейних предметів, а також представити у музеї 

цікаві матеріали, одержані для експонування з інших установ. 

У загальній кількості музейних виставкових проектів слід відзначити меморіальні 

археологічні виставки, пов’язані з іменами видатних співвітчизників. Так, у грудні 2012 – 

березні 2013 рр. у НМІУ проходила цікава виставка «Колекція «мінусинських бронз» із 

зібрання фундаторів музею (до 160 – ти річчя від дня народження Варвари Ханенко)»; у 

жовтні – грудні 2014 р. – виставка «Вікентій Хвойка (1850 – 1914 рр.) – археолог, 

музеєзнавець, художник (до 100-річчя з дня смерті); з лютого – по квітень 2017 р. – 

«Репресована археологія. До 140-річчя від дня народження М.О. Макаренка». Ці виставки, хоч 

і мали невелику виставкову площу (до шести вітрин  і декількох стендів), проте  дозволили 

привернути увагу громадськості до «забутих» імен і сторінок вітчизняної історії. Вони 

розташовувалися в центральній частині експозиційних залів № 2 та 8 на першому поверсі 

музею й стали вдалим доповненням існуючої стаціонарної археологічної експозиції.  

Незвичністю і своєрідністю  запам’яталася відвідувачам  виставка   «Колекція 

«мінусинських бронз» із зібрання фундаторів музею (до 160 – ти річчя від дня народження 

Варвари Ханенко), яку було розгорнуто в залі № 8. Старожитності ХІІ ст. до н.е. – XIV ст. н. е., 

які були на ній представлені, вже понад сто років зберігалися в фондах Національного музею 

історії України і, практично не виставлялися (незначна кількість речей експонувалася на 

початку ХХ ст., як складова колекцій фундаторів музею). Більшість цих предметів було 

виявлено скарбошукачами наприкінці ХІХ ст. в Мінусинській улоговині (сучасне м. 

Мінусинськ, Красноярського краю, РФ), що протягом тривалого часу була одним із 

найбільших центрів бронзоливарного виробництва Євразії. У 2009 р. ця збірка була 

опублікована співробітниками НМІУ [3; 4] і зацікавила фахівців. Відтак, виникла ідея 

побудувати виставку, на якій були б представлені не тільки речові експонати зібрані 

приватними колекціонерами наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., й архівні документи про 

формування колекції (рис.1).  
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До створення зібрання «мінусинських бронз» НМІУ долучилися  відомі меценати та 

збирачі, які стояли біля витоків Київського музею старожитностей та мистецтв, зокрема, Б.І. 

та В. Н. Ханенки, О.О. Бобринський, К.В. Болсуновський. В першу чергу, їх цікавили предмети 

із золотистої бронзи, які збереглись майже неушкодженими, залізні речі рідко привертали до 

себе їх увагу. І хоча ці матеріали не мають безпосереднього відношення до історії України, 

вони становлять значний науковий інтерес, є цікавим джерелом дослідження історії 

формування музейних колекцій та меценатства. 

Попередньо було розроблено наукову концепцію та тематико – експозиційний план [23]. 

Виставка складалася з трьох розділів: формування колекції «Мінусинських бронз». 

Карасукська археологічна культура (ХІІ – ІХ ст. до н. е.); тагарська археологічна культура 

(VII–ІІІ ст. до н.е.); давньохакаські археологічні  культури – чаатас (VI–ІХ ст.), тюхтятська 

(ІХ–Х ст.) та аскізська (Х – ХІV ст.). Загалом, на виставці було представлено понад 150 

різноманітних бронзових та залізних оригінальних виробів. Доповнили експозицію цікаві 

малюнки - реконструкції воїнського обладунку різних археологічних культур регіону, 

документи, фото сучасних краєвидів Хакасії. Серед  архівних матеріалів привертало увагу 

листування київського історика К. В. Болсуновського, який за дорученням подружжя Ханенків 

займався збиранням колекції «мінусинських бронз» на початку ХХ.  

Більша частина бронзових виробів колекції належить до карасукської (ХІІ–VII ст. до н.е.) 

та тагарської (VII–ІІІ ст. до н.е.) археологічних культур, поширених у Мінусинській улоговині. 

Характерними пам’ятками тагарської культури були поселення, підкурганні поховання, мідні 

рудники, наскальні малюнки. Населення займалося мотичним землеробством, скотарством та 

ремеслом. Було розвинуте бронзоливарне виробництво, набули поширення зброя скіфського 

типу, відповідний кінський убір, казани, дзеркала та звіриний стиль у мистецтві. Однією з 

найбільш поширених категорій матеріалу були литі бронзові ножі, яких багато було 

представлено на виставці: великі могли бути зброєю, а маленькі – знаряддям праці у побуті. 

Привертали увагу й чудові  вироби, виготовлені у звіриному стилі – два масивних дзеркала із 

зооморфними ручками у вигляді фігури гірського козла та навершя з подібним зображенням 

(VII–VI ст. до н.е.). 

Серед відгуків відвідувачів про виставку, домінують такі висловлювання: «дуже 

незвичні речі», «своєрідні, незнані раніше, культури», «самобутні», «подібних виробів ми ще 

не бачили» тощо. 

Виставка дала можливість прослідкувати еволюцію певних видів побутових виробів, 

предметів озброєння та витворів мистецтва протягом значного проміжку часу, а також 

визначити напрямки культурних зв’язків давнього населення Південного Сибіру. 

«Мінусинські бронзи» з колекції НМІУ є  цінним джерелом інформації, мають значне наукове 

та культурно-історичне значення. А побачити цікаві і не характерні для нашої культури речі, 

відвідувачі змогли тільки завдяки діяльності меценатів, зокрема Богдана і Варвари Ханенків.  

Експозиція наступної виставки  «Вікентій Хвойка (1850 – 1914 рр.) – археолог, 

музеєзнавець, художник (до 100-річчя з дня смерті)» була пов’язана з життям і діяльністю 

видатного дослідника археологічних пам’яток, талановитого художника, одного із 

засновників Київського художньо-промислового і наукового музею і першого головного 

зберігача його археологічного відділу Вікентія В’ячеславовича Хвойки. На ній експонувалося 

близько 150 експонатів з фондів НМІУ, які включали археологічні старожитності, оригінальні 

особисті документи В.В. Хвойки, його акварельні роботи. Одним з найцікавіших експонатів 

виставки  був Археологічний каталог Київського міського музею старожитностей і мистецтв 

(зараз – НМІУ), записи в якому було розпочато у 1897 р. В. В. Хвойкою (рис. 2). 

Життєпису та науковому доробку Вікентія В’ячеславовича присвячено багато наукових 

публікацій, зокрема, Абашиної Н.С. [1; 2], Колеснікової В.А. [6], Чернякова І.Т. [29], 

Шовкопляс Г.М. [30].  

Виставкова експозиція складалася з двох розділів, які висвітлювали життєві  сторінки 

Вікентія В’ячеславовича та його археологічні дослідження на території України. Приділялася 

увага таким темам: розкопки пізньопалеолітичної Кирилівської стоянки та інших пам’яток 
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кам’яної доби; відкриття трипільської культури; «Продовження давніх традицій землеробства 

у Середньому Подніпров’ї» за доби бронзи; вивчення В.В. Хвойкою раннього залізного віку; 

ранньослов’янські пам’ятки культур «полів поховань»; розкопки старожитностей Києво – 

Руської доби; середньовічні матеріали [24;25]. 

Народився Вікентій В’ячеславович 8 лютого 1850 р. у м. Семіні (Чехія), а у 1876 р. 

переїхав до Києва. Попервах він займався вирощуванням хмелю та чеського проса «Росічка» 

і навіть одержав ряд нагород. У вітрині було представлено Диплом Національної академії 

сільського господарства, мануфактури і комерції (м. Париж) про прийняття В. В Хвойки в 

число своїх членів у1898 р. Незважаючи на успіхи у сільськогосподарський діяльності, 

В.В. Хвойку вабили історія та  археологія.  

У серпні 1893 р. на вулиці Кирилівській  в Києві він відкрив Кирилівську 

пізньопалеолітичну стоянку, а у 1895 – 1896 рр. на київських пагорбах над Подолом дослідив 

поселення, невідомої до того часу землеробської культури «мальованої кераміки», яка пізніше 

отримала назву трипільської (кінець VІ – початок ІІІ тис. до н. е.). На виставці можна було 

побачити: акварель В. В. Хвойки  «Вулиця Кирилівська» 1896 р., крем’яні вироби з 

Кирилівської палеолітичної стоянки, а також речі з розкопок у 1896 – 1901 рр. поблизу 

с. Трипілля – сокири мідні, жіночі статуетки, посуд розписний, а також пластини - серпи 

крем’яні зі скарбу середини ІV тис. до н. е. біля с. Халеп’є Київської обл. 

Значним був внесок В.В. Хвойки й у вивчення періоду раннього залізного віку. Він 

досліджував скіфські старожитності (VІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. до н. е.), зокрема, кургани біля сіл 

Оситняжка на Київщині, Вовківці на Сумщині, Аксютинці на Полтавщині, Райгород, Пруси 

на Черкащині та інші. Він першим звернув увагу на Пастирське, Мотронинське (Черкащина) 

та Ново – Будківське (Сумщина) укріплені скіфські городища. 

Саме з розкопок В.В. Хвойки походить унікальне бронзове навершя із зображенням 

скіфського бога Папая з урочища Лиса Гора, яке й зараз є окрасою музейної експозиції. 

Щороку Вікентій В’ячеславович вів масштабні розкопки, інколи працював разом з 

А.С. Мазаракі, який виготовляв необхідні макети, які й дотепер експонуються в музеї. У 

вітрині можна було побачити скіфські речі з розкопок В.В. Хвойки: кістяні псалії, посуд, 

дзеркало, шпильки бронзові тощо. 

У 1899 р. В.В. Хвойкою були відкриті ранньослов’янські землеробські археологічні 

культури: зарубинецька (ІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.) та черняхівська (ІІІ – поч. V ст. н. е.) [9;15]. 

Інтерес становили посудинки з могильника поблизу с. Зарубинці, на яких збереглися етикетки, 

власноруч написані В. В. Хвойкою. На етикетках вказується, що вони належать до культури 

«Полів поховань» – саме так спочатку назвав дослідник нові слов’янські культури. Поряд 

експонувався сіроглиняний посуд Черняхівської культури з могильника біля с. Черняхів 

Київської обл.  

Наукова діяльність В.В. Хвойки принесла йому визнання. Він був обраний членом 

багатьох наукових товариств, неодноразово нагороджувався дипломами. У вітрині можна 

було також побачити «Диплом Товариства любителів природознавства, етнології та 

етнографії» про прийняття В.В Хвойки в число своїх членів – співробітників від 13 жовтня 

1898 р. 

Продовжуючи активні археологічні пошуки, В.В. Хвойка знайшов слов’янські пам’ятки 

VІ – VІІ ст. на Пастирському городищі, а також слов’янський могильник літописних сіверян 

(VІІІ – ІХ ст.) біля с. Броварки Полтавської обл. Значною заслугою дослідника стала розробка 

періодизації та історичної послідовності ранньослов’янських культур, а також ідея про 

автохтонність українського населення, які зберегли своє значення  й зараз.  

Неабиякий інтерес у В.В. Хвойки викликало дослідження давньоруських пам’яток: він 

розкопував Київ, Білгород, Витачів, Шарки, Безрадичі. Велику увагу науковець приділяв 

також збереженню та популяризації здобутих матеріалів. Серед найвідоміших київських 

знахідок (Х – ХІІ ст.) – унікальні ливарні формочки, процесійний хрест, цегла із зображенням 

тризуба, які також були представлені на виставці. 
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Відкриття В.В.Хвойки дали можливість створити першу наукову концепцію історичного 

розвитку землеробського населення Середнього Подніпров’я від кам’яної доби до епохи 

Середньовіччя, а розкопані ним матеріали стали основою побудови археологічних експозицій 

НМІУ протягом тривалого часу [22, с.139; 31].  

В.В. Хвойці належить авторство понад 36 друкованих праць, він був дійсним та 

почесним членом багатьох наукових товариств, приймав активну участь у роботі ХІ – ХV 

Всеросійських Археологічних з’їздів. Помер Вікентій В’ячеславович 2 листопада 1914 р. у 

Києві. Похований на Байковому кладовищі. 

Таким чином виставка повністю виконала своє завдання – із залученням оригінальних 

музейних експонатів презентувати сторінки життя і творчого шляху В.В. Хвойки, пов’язані з 

історією музею, дала можливість показати експонати, які довгий час зберігалися в фондових 

колекціях. 

Інформативним і цікавим виставковим проектом стала виставка «Репресована 

археологія. До 140-річчя від дня народження М.О. Макаренка», яка проходила в музеї з 4 

лютого – по 6 квітня 2017 р. (рис. 3). Виставка стала базою для організації різних науково-

освітніх заходів, зокрема, проводилися тематичні екскурсії та заняття, надавались численні 

консультації науковцям і відвідувачам, надано ряд інтерв’ю ЗМІ.  

Микола Омелянович Макаренко – відомий  вчений-музеєзнавець, археолог і 

мистецтвознавець, народився 4 лютого 1877 р. в с. Москалівка Роменського району Сумської 

обл. в сім’ї волосного писаря. Людина складної долі, патріот, непересічна особистість – він 

зробив надзвичайно багато для розвитку вітчизняної археології. В доробку М.О. Макаренка 

значна кількість наукових і науково – популярних праць. У 1926р. він керував Ольвійською 

археологічною експедицією, у 1925-1926 рр. займався вивченням трипільських 

старожитностей, сім років присвятив розкопкам городища Монастирище в Ромнах. У 1930- 

1931 рр. ним досліджено Маріупольський могильник доби енеоліту на території будівництва 

заводу «Азовсталь», публікація матеріалів якого принесла йому світове визнання. Крім 

археології, дослідника цікавила й інша проблематика: середньовічна архітектура, народне 

мистецтво, книжкова графіка.  Він брав активну участь у роботі Комісій Всеукраїнської 

Академії наук (1921-1929 рр.): Комісії Старого Києва та Правобережної України, Софійській 

комісії, Всеукраїнському археологічному комітеті ВУАН, Трипільській комісії, а також 

очолював комісію по створенню «Археологічної карти України» [8, с.321]. М.О. Макаренко 

був єдиним українським вченим, який у 1933р. відмовився поставити підпис під актом про 

знесення Михайлівського Золотоверхого собору ХІІ ст. У 1938р. постановою «трійки» Миколу 

Макаренка було засуджено до розстрілу. Місце поховання невідоме.  Реабілітовано у 1989 р.  

Виставка стосувалася лише однієї з життєвих сторінок репресованого вченого – його 

археологічних досліджень. На ній вперше були представлені матеріали з розкопок 

М.О. Макаренка, що тривалий час зберігалися в фондах НМІУ (це понад 70 експонатів), а 

також унікальні документи фонду М. О. Макаренка із наукового архіву ІА НАНУ (8 од. 

зберігання). Цікавий ілюстративний матеріал можна було побачити на 2 стендах. Їх, як і афішу 

виставки, було виготовлено у стриманому, бежево–фіолетовому кольорі.  На першому стенді 

розмішувався портрет М. О. Макаренка, а також фото сторінок його наукових робіт з 

археології. На другому – була подана інформація про життєвий шлях вченого [27].  

Виставку було розміщено в центральній частині залу № 2, присвяченого добі енеоліту – 

бронзи, бо саме до цього часу відноситься більшість речей з розкопок М. О. Макаренка, що 

зберігаються у НМІУ [28].  

Виставкова експозиція розпочиналася  з трипільських старожитностей із розкопок 

М.О. Макаренка, одержаних музеєм у 1936 р. Найчисленнішою (колекційний список НМІУ а- 

98; 883 од. збер.) була колекція з с. Євминка Чернігівської обл. [11, с. 62; 12, с. 85]. Тут, на 

лівому березі р. Десна, існувало велике багатошарове поселення, площею 1,5 га другої 

половини IV тис. до н. е., яке було відкрите ще у 1908 р. місцевим вчителем К. О. 

Ставровським. Старожитностям з Євминки було присвячено окрему публікацію [32, с. 441-

462]. Експонувалися уламки антропоморфних статуеток, фрагменти кераміки, розписної та із 
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заглибленим орнаментом, знаряддя праці з кременю, штамп зубчастий для оздоблення 

кераміки, виготовлений із стулки річкової черепашки, орнаментовані прясла, кам’яний 

розтирач. Поряд розміщувався  рукопис М.О. Макаренка про розкопки в Євминці [20]. Крім 

трипільських матеріалів, на виставці була представлена і кераміка доби бронзи (середина ІІІ – 

початок ІІ тис. до н. е.) з Євминки, оздоблена шнуровим орнаментом.  

 Багато речей  походить з розкопок трипільських поселень (друга половина ІV тис. до 

н. е.) в околицях с. Халеп’є Київської обл. (урочища Грушова та Жолудівка), розкопаних 

М.О. Макаренком у 1925 – 1926 рр. М.О. [8, с.33-50]. Експонувалися найвиразніші артефакти 

з цих колекцій: фрагменти жіночих та чоловічих статуеток, рештки розписного посуду, 

мініатюрна посудинка на чотирьох ніжках, столова кераміка з чорною, підлощеною 

поверхнею.  

У наступній вітрині експонувалися матеріали, що стосувалися розкопок М.О. Макаренка 

в Ольвії у 1926 р. (розкоп «В. 4»). Серед тогочасних знахідок звертала на себе увагу 

чорнолакова голівка коня (V ст. до н. е.) – цікавий зразок античної дрібної пластики. Її було 

знайдено  під час дослідження міської території і М.О. Макаренко визначив її, як елемент 

декору вази [7, с. 95]. До музейної інвентарної книги фігурку було записано у 1951 р. Скоріше 

за все, її було виготовлено в одній з Малоазійських гончарних майстерень і вона могла 

слугувати оздобою фігурної посудини чи бути фрагментом глиняної скульптурки. В цій же 

вітрині було розміщено цікавий документ – резюме про розкопки в Ольвії з автографом 

автора [14].  

Значну частину експозиційної площі було присвячено розкопкам М.О. Макаренка на 

території заводу «Азовсталь». Так, у 1930 – 1931 р. М.О. Макаренко очолював експедицію з 

рятівних досліджень пам’яток археології на місці будівництва великого промислового  заводу 

«Азовсталь» [19, с. 95]. Тут було відкрито різні пам’ятки – від енеолітичного Маріупольського 

могильника до землянок забродів – селян-кріпаків, що тікали від поміщиків па південь (перша 

половина ХІХ ст.). У НМІУ зберігається  кераміка зрубної археологічної культури доби бронзи 

(ХVІІ – ХІІ ст. до н. е.) з території заводу «Азовсталь». Це грубі товстостінні плоскодонні 

горщики, які були передані до музею у довоєнні роки. Поряд з керамікою у вітрині було 

розміщено план розкопок на території заводу «Азовсталь», власноруч виготовлений 

М.О. Макаренком, а також монографію М.О. Макаренка «Маріюпільський могильник» [13].  

Пам’ятки слов’яно- руської доби також привертали увагу вченого. Експонувалися 

збірник топографічних відомостей «Городища і кургани Полтавської губернії», виданий 

М.О. Макаренком у 1917 р. з наукової бібліотеки НМІУ [10] і рукопис М. О. Макаренка 

«Археологічні досліди та розшуки на Прилуччині» з наукового архіву ІА НАНУ. Поряд були 

представлені унікальні документи про дослідження Спасо – Преображенського собору в 

Чернігові, зокрема, «План Спаського собору», намальований М.О. Макаренком [10], та фото 

«Розкопки Чернігівського Спаського собору», на якому сфотографовані Микола Омельянович 

з сином [21] і фото Північної стіни храму [17]. 

Насамкінець було виставлено два дуже цікавих документи з  наукового архіву ІА НАНУ: 

«Записку М.О. Макаренка про свого сина», в якій ідеться про загибель під час археологічної 

експедиції його єдиного сина Ореста [5] та «Копію відповіді Комітету державної Безпеки 

УРСР на звернення Інституту археології щодо справ репресованих співробітників від 6 серпня 

1990 р.», де згадувалося і ім’я М.О. Макаренка [7].  

Отже, на виставці було вперше показано оригінальні експонати, які раніше не були 

представлені широкому загалу громадськості, вона популяризувала матеріали, що мають 

відношення до життя такої видатної особистості, як М.О. Макаренко, ім’я якого протягом 

багатьох років було незаслужено забутим.  

Таким чином, специфікою створення меморіальних археологічних виставок НМІУ стало 

висвітлення якоїсь однієї, або декількох життєвих сторінок видатних особистостей, 

пов’язаних саме  з НМІУ. Виставки не тільки стали вдалим доповненням існуючої 

стаціонарної археологічної експозиції, а й дали можливість представити чудові музейні 
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предмети (а це майже 600 артефактів), унікальні документи із зібрання  НМІУ та Інституту 

археології НАНУ, які раніше не були відомі широкому загалу громадськості.  
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Maryna Strelnyk 

PARTICULARITIES OF MEMORIAL ARCHAEOLOGICAL EXHIBITION 

CREATION (ON THE MATERIALS OF THE NATIONAL MUSEUM OF 

UKRAINIAN HISTORY) 
The article analyzes the experience and features of the construction of three memorial 

archaeological exhibitions that took place at the National Museum of Ukrainian History during the 

last five years (2012-2017). Exhibitions were created for commemorative dates and were associated 

with the names of Vikentii Khvoika, Varvara Khanenko and Mykola Makarenko. They were located 

in the central part of the exposition halls No. 2 and 8 and were a successful addition to the existing 

permanent archaeological exposition. Specific features of their creation were the coverage of one or 

several life pages of famous figures connected with the NMUH. Exhibitions have made it possible to 

present wonderful museum pieces (almost 600 artifacts) that were not previously displayed to the 

general public, as well as unique documents from the collection of the NMUH and archives of the 

Institute of Archeology of Ukrainian National Academy of Sciences. 

Key words: memorial exhibition, famous figures, archeological artifacts, pieces. 
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Рис. 1. Виставка «Колекція «мінусинських бронз» із зібрання фундаторів музею 

(до  160 – ти річчя від дня народження Варвари Ханенко)». 
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Рис. 2. Вітрини виставки «Вікентій Хвойка (1850 – 1914 рр.) – археолог, музеєзнавець, 

художник (до  100-річчя з дня смерті)». У вітрині №1– Археологічний каталог Київського 

міського музею старожитностей і мистецтв (зараз – НМІУ). 
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Рис. 3. Афіша, фото вітрини №1 та окремі експонати виставки «Репресована археологія. 

До 140-річчя від дня народження М.О. Макаренка. 
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УДК 902-047.37(477.47-21) 

Дмитро Тетеря, Олександр Прядко 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО АРХЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ 

ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ (ЗА ДАНИМИ АРХЕОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ 2017 РОКУ) 

 

У статті публікуються результати археологічної розвідки, проведеної експедицією 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у 2017 р. на території 

нижньої та середньої течії р. Трубіж. Подано аналіз нововідкритих та відомих пам’яток 

культурної спадщини даного регіону та розглянуто їх пам’яткоохоронний стан. 

Ключові слова: археологічна розвідка, трипільська культура, пам’ятка, Переяславщина, 

Потрубіжжя. 

 

У 2017 р. експедицією Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

було здійснено археологічні розвідки в нижній та середній течії р. Трубіж в межах Переяслав-

Хмельницького району Київської області. Дані роботи здійснювалися згідно Програми 

археологічних досліджень НІЕЗ «Переяслав» на 2014-2019 рр. Територія, де проводилися 

дослідження неодноразово потрапляла в поле зору дослідників, результатом чого стало 

відкриття та фіксація тут значної кількості різночасових пам’яток від кам’яного віку до 

ранньомодерної доби. Найбільш детально вказана місцевість обстежувалася експедицією 

Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника (нині Національний 

історико-етнографічний заповідник «Переяслав») протягом 1988-1992 рр. Проте на сьогодні 

потребує подальшого наукового вивчення та постійного пам’яткоохоронного нагляду.  

Метою даної статті є введення до наукового обігу нових пам’яток археології, виявлених 

у ході проведених робіт 2017 р., та висвітлення інформації про пам’яткоохоронний стан вже 

відомих об’єктів культурної спадщини даного регіону. 

У нижній течії Трубежа археологічні роботи зосереджувалися на південній і східній 

околиці м. Переяслава-Хмельницького та безпосередньо на його території, а також в околицях 

с. Дівички Переяслав-Хмельницького району. Їх результатом стало відкриття нового 

поселення трипільської культури та давньоруського часу, а також отримання нової інформації 

для вивчення історичної топографії Переяслава княжої доби.  

Слід зазначити, що незначна кількість відомих на сьогодні пам’яток трипільської 

культури на території Переяславського Лівобережжя сконцентрована в основному по течії р. 

Трубіж. Протяжність освоєння берегів цієї водної артерії Переяславщини трипільцями складає 

більше півсотні кілометрів. Вони діставалися сюди з правобережжя Дніпра через Зарубські 

броди. Відомі поселення з матеріалами трипільської культури й на р. Супій. Про їх наявність 

зазначала ще Т. С. Пассек на початку 50-х рр. ХХ ст. [7, с. 47]. На сьогодні в басейні Супою 

відомо декілька пунктів із трипільськими матеріалами, які розташовані на території та в 

околицях с. Безпальче Драбівського району Черкаської області. Рештки наземних будівель 

зафіксовано тільки на одній пам’ятці Безпальче 1. Як зазначає Е. В. Овчинников, місце 

переправи через Дніпро на Лівобережжя у цьому районі знаходилося між гирлами р. Росі та 

Вільшанки [6, с. 182]. Внаслідок міграцій трипільського населення з Правобережжя середньої 

течії Дніпра на лівий берег, тут на етапі С І, утворилася нова група трипільських поселень з 

кількома тісно переплетеними традиціями (рис. 1) [2, с. 12]. 

Перша пям’ятка трипільської культури була відкрита у Потрубіжжі у 1913 р. 

В. М. Щербаківським поблизу с. Лукаші Баришівського району Київської області. Вона 

знаходиться на захід від села в ур. Церковщина на лівому березі р. Березанки, притоки р. Недра 

(рис. 2.). В. М. Щербаківським тут було розкопано рештки дев’яти жител [9]. У подальшому 

відкрита та досліджена ним пам’ятка стала епонімною, давши назву локальному варіанту 

трипільських поселень – Лукашівський тип трипільської культури.  
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У нижньому Потрубіжжі до сьогодні було відомо п’ять поселень трипільців-землеробів, 

відкритих протягом 1960-1992 рр. (Рис. 1.). Як показало їх вивчення, поселення невеликі, 

площею від 3 до 10 га. Два із них досліджувались археологічними розкопками. Так на 

поселенні Крутуха-Жолоб впродовж 1994-2000 рр. археологічною експедицією НІЕЗ 

«Переяслав» під керівництвом Г.М. Бузян було досліджено рештки п’яти наземних жител, 

однієї землянки та шість господарчих ям [2, с. 8]. На ще одному трипільському поселенні 

Циблі-Узвіз археологічні розкопки було проведено в 1999 р., під час яких було розкопано 

рештки одного наземного житла [1, с. 16-18]. 

Дослідженнями 2017 р. археологічну карту Переяславщини вдалося поповнити новою 

пам’яткою трипільської культури. Ново виявлене трипільське поселення Карань знаходиться 

на південній околиці м. Переяслава-Хмельницького, займає край плато корінного лівого 

берега Дніпра. (рис. 1). Воно розташовується на краю тераси лівого берега р. Карань. Розміри 

поселення – 150х50 м. (рис. 3, 1). У ході проведеної археологічної розвідки, на розорюваній 

території пам’ятки, виявлено підйомний матеріал: уламки глиняного посуду, фрагменти 

глиняної обмазки, також на площі селища зафіксовано значну концентрацію стулок мушель 

Unio. 

З метою встановлення культурних нашарувань в центральній частині поселення, за 124,5 

м на північний захід від електроопори №3, було зроблено шурф, розміром 1х1 м. Стінки шурфа 

орієнтовані за сторонами світу. У профілі стінок зафіксована наступну структуру нашарувань: 

зверху залягав чорнозем на глибину до 0,20 см – орний шар, він перекривав сірий ґрунт – 

культурний шар трипільного поселення, під ним з глибини 0,30 см залягав сіро-жовтий  ґрунт 

без культурних решток, на глибині 0,45 м – знаходився материковий лес. (рис. 3, 2–3). 

Культурний шар трипільської доби потужністю 0,10 см, зберігся частково, верхня його 

частина пошкоджена глибокою оранкою. В культурному шарі при виборці ґрунту виявлено 

уламки кераміки, кістки тварин, зафіксовано велику кількість мушель Unio та вкраплення 

обмазки. Остання містить сліди домішки полови злаків, в одному із фрагментів 

простежуються відбитки зернівок. Виявлено також фрагмент рогу оленя із слідами обробки. З 

однієї сторони простежується округла заглибина. З культурним шаром пов’язана господарча 

яма. Її профіль зафіксовано в північній стінці шурфа впродовж 0,60 см. Стінки ями пологі, дно 

заокруглене. Вона заглиблена в материк на 0,10 см. Ґрунтове заповнення ями тотожне 

культурному шару. При розчистці ями знайдено уламки кераміки, невеликий фрагмент 

тваринячої кістки, значну кількість мушель Unio, дрібні вкраплення обмазки. 

Серед виявлених знахідок, найбільший відсоток складають уламки керамічного посуду: 

горщики, кубки, миски, амфори. (рис. 4). За технологічними ознаками він поділяється на 

кухонний та столовий. Серед столового виділяється розписний, декорований врізним 

орнаментом та неорнаментований. Всього уламків столової кераміки знайдено 111 шт., серед 

неї сіро-лощеної – 40 фр., з мальованим орнаментом 3 фр., – неорнаментованої – 58 фр. 

Уламків кухонної кераміки, що містить у глиняному тісті значну кількість домішок товчених 

мушель, виявлено – 35 фр. Вироби даного типу мають сіро-коричневий та цегляний колір. 

Окремі посудини декоровано по верху вінця насічками, а по шийці вертикальними розчосами. 

На одній стінці орнамент нанесено дерев’яною паличкою у вигляді прокреслених п’яти 

навкісних ліній обмежених по боках наколами, зроблених торцевою частиною цієї ж палички.   

Виявлений на новій пам’ятці керамічний комплекс аналогічний до поселення Крутуха-

Жолоб і пам’яток Середньої Наддніпянщини етапу С І. 

Поселення Карань знаходиться приблизно за 2,6 км на південний-схід від трипільського 

поселення Крутуха-Жолоб і входить до його ресурсної зони. Невеликі його розміри та велика 

кількість мушель виявлених при обстеженні, може вказувати й на основну спеціалізацію його 

мешканців – заготівля мушель-Unio і поставки їх до поселень, що знаходяться неподалік, 

Крутуха-Жолоб, Веселе, а можливо, й інших.   

У ході розвідкових робіт 2017 р. в нижньому Потрубіжжі нами також проведено 

обстеження території на захід від с. Дівички Переяслав-Хмельницького району, вздовж лівого 

корінного берега р. Карань, що впадає в р. Трубіж. За мету ставилося уточнити межі поселення 
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черняхівської культури відкритого розвідками Переяслав-Хмельницького історико-

етнографічного заповідника в 1992 р. [4, с. 20-21]. Дане селище знаходиться між с. Дівички та 

Ковалин в ур. Роги. Нами встановлено його протяжність від східної околиці с. Ковалин до 

західної околиці с. Дівички, вздовж лівого берега притоки р. Карань, протягом близько 3 км. 

Ширина поселення становить близько 70-90 м. На всій площі селища знайдено уламки 

гончарної та ліпної кераміки ІІ – V ст. Також на території даного поселення нами відкрито 

нове поселення давньоруського часу. Воно знаходиться  на захід від невеликого яру, який 

перерізає край плато приблизно за 1,5 км на схід від с. Ковалин. Тут на площі приблизно 

200х50 м нами зібрано невелику колекцію уламків гончарного посуду давньоруської доби. 

Більшість із них належить горщикам із валиковими вінцями. Окремі з них по бочку були 

орнаментовані врізними горизонтальними лініями та нігтєподібними заглибинами. 

Поблизу с. Дівички також обстежено територію неподалік в’їзду до військової частини, 

де на поверхні сезонних городів було знайдено керамічну люльку для паління тютюну. Вона 

відноситься до типу І, варіант 4 за класифікацією О. Коваленко [1, с. 44]. Має високу чашечку 

циліндричної форми з  незначним розширенням по вінцях. По тулубу чашечки люлька 

декорована п’яти пелюстковим рельєфним орнаментом. Нижня частина підтрикутної форми. 

Тулійка циліндрична з потовщенням на краю. Діаметр вінця чашечки – 2,5 см; діаметр 

чашечки – 1,6 см; висота чашечки – 5 см; діаметр отвору основи тулійки – 1,1 см; 

довжина тулійки – 4 см. (рис. 5, 2). Поверхня вкрита світло зеленою поливою. Люльку 

виготовлено у двочастинній формі. За аналогіями вона датується другою половиною ХVІІ – 

ХVІІІ ст. [10, с. 129; 8, с. 158]. Археологічних матеріалів на обстеженій площі не виявлено, 

тож даний артефакт, очевидно, було випадково втрачено власником у часи побутування. 

У самому Переяславі археологічні роботи зосереджувалися на території посаду княжої 

доби та Нижнього міста ХVІІ – ХVІІІ ст. ранньомодерного часу. Тут, з метою вивчення 

діяльності міського життя на різних етапах його функціонування, археологічною розвідкою 

було охоплено ділянку по вул. Івана Мазепи, 11, що знаходиться в північно-східній частині 

давнього міста. При огляді встановлено, що територія задернована та засаджена деревами, на 

ній знаходиться господарча споруда та льох. У східній частині ділянки було закладено два 

шурфи, розміром 2х2 м, стінками орієнтовані за сторонами світу. При зачистці стінок 

встановлено наступну стратиграфію культурних нашарувань: на глибину до 0,10 м залягав 

чорнозем, під ним знаходився сірий суглинок, пов’язаний з культурним шаром ХІХ – ХХ ст.: 

за 0,20 м від поверхні до глибини 0,60 м йшов темно-сірий суглинок, культурний шар ХVІІІ ст. 

Перед материковий шар складав сіро-жовтий ґрунт на глибині 0,60 – 0,80 м, під яким йшов 

материковий лес. 

У шурфі 1 у південно-східному куті виявлено яму 1 пов’язану із культурним шаром ХІХ-

ХХ ст., також у східній стінці зафіксовано сучасну яму від дерев’яного стовпа. Ще дві пізні 

ями виявлено в шурфі 2 при зачистці південної стінки. 

Культурний шар ХVІІІ ст. складав темно-сірий суглинок, потужністю близько 0,40 м. 

При вибірці ґрунту в шарі виявлено уламки кераміки та монету «деньга» 1754 р. Керамічний 

комплекс в основному належить світлоглиняним та сіроглиняним горщикам. Їх виготовлено з 

добре відмуленого тіста з домішкою піску. Випал стінок рівномірний. Вони мають злегка 

відхилене вінце із злегка заокругленим верхом. Світлоглиняні – декоровані опискою 

брунатного кольору. Серед основних елементів орнаменту горизонтальні лінії, смуги та цятки. 

Сіроглиняні – прикрашені по бочку та під вінцем ламаними лініями, нанесеними штампом. 

Також знайдено фрагмент покришки, денце миски вкритої зеленою поливою та вінце глека 

сіроглиняного. Датуються дані знахідки ХVІІІ ст., що підтверджує й знахідка монети з 

культурного шару. 

Це мідна монета номіналом «денга» (1/2 копійки), карбована 1754 р. на Московському 

Красному монетному дворі за імператриці Єлизавети Петрівни. Діаметр монети – 22 мм; вага 

– 8,19 г. На аверсі міститься зображення державного герба Російської імперії першої половини 

ХVІІІ ст. – гербовий двоголовий орел з розправленими крилами, на головах імператорські 

корони, над якими ще одна більших розмірів. У лапах орел тримає символи влади – скіпетр і 
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державу. Зображення орла відноситься до типу 1753 р. – на крилах він має по 12 пір’їн, а хвіст 

із трьох пір’їн із загнутими краями. На реверсі – у центрі в лінійному обідку напис номіналу 

«ДЕНГА» в два рядки. Його підкреслюють дві горизонтальні лінії під якими дата карбування 

«1754». Напис обрамлює декоративний картуш, по обидва боки від якого знаходяться лаврові 

гілки, знизу дві перехрещені пальмові гілки, а зверху – шестипелюсткова розетка. Гурт 

вкритий решітчастою сіткою. Виготовлена монета з нового кружка, слідів перечеканки не 

містить. Поверхня вкрита патиною та має незначні затертості. 

Монети номіналом «денга» карбувалася з 1730 по 1754 рр. по затвердженому зразку й 

мали лише незначні відмінності в оформлені герба (всього п’ять) зображеного на аверсі та 

різними варіантами подачі розетки та узору нижньої частини на реверсі монети. 

Культурного шару та матеріалів давньоруського часу на досліджуваній території не 

виявлено, як і на прилеглих ділянках, де археологічне вивчення проводилися в попередні 

періоди. Це вказує на те, що в княжу добу на цій території була відсутня житлова та 

господарська діяльність. Можливо, на даний час припустити, що тут було місце для утримання 

коней князівської кінноти або ж якийсь інший об’єкт, який вдасться встановити у ході 

подальшого вивчення цієї території.  

Нові матеріали до історії Переяслава княжої доби отримано і в ході проведених робіт на 

східній околиці міста на території, де нині знаходиться Музей народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав». Тут на Базарній площі музею, за 21 м від 

південно-східного кута будинку сільської управи (рис. 6, 3), при прокладенні траншеї під 

водогін на глибині 1,56 м від сучасної денної поверхні екскаватором вигорнули кістки людини. 

Нами було проведено зачистку, у ході якої виявлено контури поховальної ями підпрямокутної 

форми із заокругленими кутами. Верхня частина поховання була зруйнована у ході земляно-

будівельних робіт. Від кістяка збереглися лише ліктьові кістки лівої руки, таз та частина 

фрагментів ребер. Він лежав випростано на спині, орієнтований головою на захід. (рис. 6, 1–

2). У заповнені ями при розчистці поховання простежено фрагменти деревного вугілля та 

виявлено уламок гончарної посудини давньоруської доби. Ще один фрагмент стінки від 

гончарної посудини з прокресленим орнаментом у вигляді горизонтальної лінії знайдено під 

лівою стегновою кісткою. Поряд з ним зафіксовано металевий кований цвях довжиною – 

6,5 см, яким очевидно скріплювались деталі поховальної конструкції. (рис. 6, 4–6). За 

наявними матеріалами поховання можна віднести до давньоруського часу. 

Дане поховання, очевидно, вказує на те, що ґрунтовий могильник давньоруського часу, 

який фіксують виявлені поховання у попередні роки при в’їзді до Музею народної архітектури 

та побуту та поблизу Музею Космосу, розташовувався  по всьому мисоподібному виступі 

лівого корінного берега р. Трубіж (нині територія музею). Саме тут можливо розташовувався 

ще один ґрунтовий могильник давньоруського часу Переяслав–2, який знаходився  за 700 м на 

північ від дослідженого Переяславського ґрунтового могильника другої половини ХІ – 

початку ХІІІ ст., відкритого в 2003 р. експедицією НІЕЗ «Переяслав». [11].  

У середній течії р. Трубіж розвідкові пошуки 2017 р. було зосереджено в межах та на 

околицях с. Вовчків Переяслав-Хмельницького району. У ході проведеної тут археологічної 

розвідки було виявлено нове поселення черняхівської культури й ранньомодерного часу та 

обстежено ряд вже відомих пам’яток, зафіксованих у попередні роки.  

Поселення черняхівської культури невідоме до даного часу виявлено за 150 м на 

північний захід від околиці кутка «Новоселиця» с. Вовчків. Воно тягнеться вздовж схилу 

правого корінного берега р. Трубіж протягом 1,4 км у північно-західному напрямку. Ширина 

поселення близько 80-100 м. Із південного-сходу обмежене неглибоким яром та давньою 

протокою, із північного-заходу пониженням, яке в часи існування поселення могло бути 

заболоченим. На поверхні під час розвідки зібрано уламки гончарної кераміки ІІ – V ст. Вона 

представлена уламками вінець, стінок та денець кружальних посудин, переважно від 

горщиків. Черепок щільний, у тісті домішка дрібнозернистого піску, жорстви та шамоту, колір 

поверхні сірий, світло-сірий, світло-коричневий. Частина уламків має лощену поверхню 

(8 уламків). Денця з масивним піддоном. (рис. 7, 1–8). 
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Крім черняхівських матеріалів виявлено декілька уламків ліпної кераміки епохи бронзи. 

Три фрагменти належать ліпним посудинам епохи бронзи. Одне вінце має підтрикутне 

потовщенні зовні. Декороване по верху наколами, що утворюють навкісні лінії, знизу 

потовщення нанесено горизонтальний ряд подібних наколів. (рис. 7, 9). Відноситься до 

білогрудівської культури (фінальна бронза). Ще один фрагмент належить придонній частині 

ліпної посудини соснівської культури (пізня бронза). Поверхня орнаментована навкісними 

лініями нанесеними зубчастим штампом (рис. 7, 11). Ще один фрагмент стінки ліпної 

посудини, неорнаментований можливо відноситься до бабинської культури (рис. 7, 10). 

Територія нової пам’ятки черняхівської доби розорюється під сільськогосподарські 

угіддя. На всій її площі також зафіксовано ямки від пошукових робіт мародерів грабіжників 

давніх старожитностей. 

Поселення ранньомодерного часу виявлено на північній околиці с. Вовчків за 400 м на 

північ від місцевої школи. Дана місцевість носить назву «Голопузівка». Поселення 

розміщується на правому корінному березі р. Трубіж. Територія зайнята під городи та садиби 

сільських жителів. Під час обстеження на поверхні зібрано уламки кераміки ХVІІ-ХVІІІ ст. 

(рис. 8, 21–24). Вони в основному належать сіроглиняним горщикам, які мають високе злегка 

відхилене на зовні вінце. Окремі посудини орнаментовані по вінцю, шийці та бочку 

мінеральною фарбою коричневого кольору. Декор складають горизонтальні смуги, лінії, 

цятки, коми. Один фрагмент належить сіроглиняній покришці. Датується кераміка ХVІІІ ст. 

Під час археологічної розвідки  в межах даного населеного пункту також було обстежене 

багатошарове поселення черняхівської культури та давньоруського часу. Його відкрито 

розвідками експедиції Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника (нині 

НІЕЗ «Переяслав») в 1990 р. [3]. 

Знаходиться пам’ятка  в північно-західній частині села, що носить назву «Новоселиця». 

Поселення розміщуються на схилі правого корінного берега р. Трубіж. Із заходу обмежене 

невеликим ярком та давньою протокою, а із сходу – заболоченою низиною. Розмір поселення 

500-600х70-80 м. Територія зайнята городами та садибами.  

Під час обстеження на поверхні зібрано уламки кераміки черняхівської культури та 

давньоруського часу. Знахідки давньоруської доби репрезентують, уламки кераміки, що 

належать горщикам із вінцями двох типів. До першого належать посудини з вінцями із слабо 

вираженим манжетом, другий складають горщики із валикоподібними вінцями. Діаметр 

вінець – від 16 до 20 см. Окремі посудини по плічку орнаментовані врізними паралельними 

горизонтальними смугами. Одна стінка прикрашена врізною хвилястою смугою. Тісто добре 

відмулене із домішкою піску, випал рівномірний. Датується дана кераміка за аналогіями 

другою половиною ХІ – першою половиною ХІІІ ст. (рис. 8, 5–20). До цього ж часу 

відноситься і виявлений фрагмент пірофілітового сланцю.  

Знахідки черняхівської культури представлені уламками вінець, стінок та денець 

посудин гончарних, в основному горщиків (рис. 8, 1–4). Знайдено також два уламки стінок 

ліпних посудин. На всій площі поселення зафіксовано ямки від пошукових робіт грабіжників 

давніх старожитностей. 

Таким чином, у ході проведених пошукових робіт у 2017 р. на території нижнього та 

середнього Потрубіжжя виявлено ряд нових різночасових пам’яток, які доповнюють 

археологічну карту даного регіону. Обстеженням встановлено, що частина пам’яток активно 

руйнується мародерами-грабіжниками давніх старожитностей і потребує невідкладних 

заходів із їх охорони та збереження. 
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NEW MATERIALS TO THE ARCHAEOLOGICAL MAP OF  

SOUTHWESTERN PEREYASLAV REGION (ACCORDING TO  

ARCHAEOLOGICAL INTELLIGENCE DATA 2017) 

The article publishes the results of archaeological exploration carried out by the expedition of 

the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereyaslav» in 2017 in the territory of the lower 

and middle flows of the Trubiz River. The analysis of newly discovered and famous cultural heritage 

monuments of this region is given and their observation status is considered. 

Key words: archeological exploration, Trypillian culture, monument, Pereyaslav region, 

Polubyzhizhya. 
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Рис. 1. Карта-схема розміщення пам’яток трипільської культури в Потрубіжжі. 
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Рис. 2. Поселення трипільської культури Лукаші: 1 – космознімок поселення Лукаші; 

2 – прорис дешифровки космознімка поселення Лукаші (за О.О. Прядком); 

3 – план-схема поселення Лукаші (за В.М. Щербаківським); 4 – план-схема поселення Лукаші  

(за Р.М. Осадчим та О.В. Філюком); 5 – план-схема поселення Лукаші (за Ю.В. Костенком). 
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Рис. 3. Поселення трипільської культури Карань: 1 – карта-схема розміщення поселення; 

2 - 3 – план та профіль південної стінки шурфа 1. 
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Рис. 4. Знахідки кераміки з поселення трипільської культури Карань. 

  



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

113 

 
Рис. 5. 1 – монета деньга з досліджень на території Нижнього міста Переяслава 

ранньомодерної доби; 2 – люлька для паління тютюну, знайдена неподалік с. Дівички 

Переяслав-Хмельницького району. 
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Рис. 6. Давньоруський ґрунтовий могильник Переяслав-2: 1-2 – план та перетин поховання, 

3 – схема розміщення поховання; 4-6 – знахідки з поховання; 
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Рис. 7. Знахідки з досліджень на околиці с. Вовчків ур. Байрак:  

1-8 – уламки кераміки черняхівського часу; 9-11 – уламки кераміки епохи бронзи. 
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Рис. 8. Знахідки з досліджень на території с. Вовчків ур. Новоселиця та Голопузівка:  

1-4 уламки кераміки черняхівського часу; 5-20 – уламки кераміки давньоруського часу;  

21-24 – уламки кераміки ранньомодерного часу. 
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ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СТАН ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА 

ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ МАЄТКУ ФОН МЕКК ТА 

ГОРОДИЩА В С. СВІТИЛЬНЯ 

 

Стаття присвячена проблемі захисту пам’яток культурної спадщини та запобіганню 

їх пошкодження та руйнації. Зокрема, розглянуто сучасний стан та проблеми, пов’язані зі 

збереженням пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення – садибного 

будинку родини фон Мекк, що розташований в с. Копилів, та пам’ятки археології місцевого 

значення – давньоруського городища ХІІ-ХІІІ ст. в с. Світильня Броварського району. 

Ключові слова: культурна спадщина, охорона пам’яток, Копилів, садибний будинок, 

родина фон Мекк, Світильня, давньоруське городище. 

 

За кількістю та різноманіттям унікальних пам’яток культурної спадщини Київщина по 

праву займає одне з провідних місць в Україні. Тут наявна величезна кількість пам’яток всіх 

видів, передбачених ст. 2 «Закону України про охорону культурної спадщини». Найбільшу, та 

найменш досліджену групу з-поміж різних видів об’єктів культурної спадщини складають 

пам’ятки археології. Вони охоплюють широкий хронологічний діапазон, який включає в себе 

всі періоди існування людства – від палеоліту до недавнього минулого [7, С. 5–15]. Велика 

кількість пам’яток архітектури, історії, науки і техніки, містобудування, монументального, 

садово-паркового мистецтва, в поєднанні з близькістю до столиці та розвиненою 

транспортною системою, роблять регіон надзвичайно перспективним для розвитку туризму. 

Але, нажаль, слід констатувати, що технічний стан значної частини пам’яток культурної 

спадщини залишає бажати кращого. Комплексному збереженню пам’яток заважають природні 

та антропогенні фактори. Господарська діяльність людини, зокрема, розорювання земель 

сільськогосподарського призначення, на яких знаходиться значна частина археологічних 

пам’яток, зміна цільового призначення земельних ділянок, оформлення приватної власності 

на ділянки, розташовані на пам’ятках археології та/або в охоронних зонах пам’яток культурної 

спадщини без відповідного погодження з органом охорони культурної спадщини створюють 

значні перешкоди пам’яткоохоронній діяльності.  

До особливо тяжких наслідків призводить передача земель, на яких розміщуються 

об’єкти культурної спадщини в приватну власність. Власники ділянок, ігноруючи чинне 

законодавство, проводять будівельні та земляні роботи, пошкоджуючи, або навіть повністю 

руйнуючи археологічні об’єкти, злочинною діяльністю, або цілеспрямованою бездіяльністю 

призводять до тяжких руйнацій пам’яток архітектури, історії, монументального та садово-

паркового мистецтва. Слід також відмітити недостатній рівень інформованості населення про 

значення пам’яток, як унікальне за своїм значенням історичне джерело, що має величезну роль 

у вивченні історичного процесу. У багатьох випадках мешканці населених пунктів навіть не 

знають про існування на їх території пам’яток та об’єктів культурної спадщини, не розуміють 

їх значимість та не зважають на охоронний статус. 

Дедалі болючішою стає з кожним роком проблема активної діяльності грабіжників, які 

завдають суттєвої шкоди, проводячи незаконні розкопки, тим самим безповоротно знищуючи 

археологічні об’єкти та призводять до втрати археологічних матеріалів, що мають величезну 

історичну та матеріальну цінність. Користуючись недосконалістю законодавства, 

матеріальною та юридичною підтримкою впливових замовників, бездіяльністю органів 

внутрішніх справ, грабіжники створили катастрофічну ситуацію, безжально руйнуючи як 

відомі пам’ятки, так і об’єкти археології, що наразі залишаються невиявленими. Отримані 
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внаслідок злочинної діяльності археологічні предмети назавжди вилучаються з наукового 

обігу, здебільшого потрапляють за кордон, або до приватних колекцій. 

Удосконалення нормативно-правової бази стосовно питань використання земель, 

правового статусу археологічних пам’яток, встановлення на законодавчому рівні меж 

території пам’ятки та встановлення охоронних зон з метою запобігання діяльності, яка може 

зашкодити пам’ятці – це необхідні умови охорони пам’яток культурної спадщини не лише 

Київщини, а й усієї України. Слід нагадати, що Україна 11 вересня 2017 р. у Страсбурзі 

підписала Конвенцію Ради Європи щодо правопорушень, пов’язаних з культурними 

цінностями. У документі чітко закріплюються відповідні склади злочинів, види покарання, 

обтяжуючі обставини, форми співучасті тощо. Передбачається, що відповідні положення 

мають бути імплементовані до національного кримінального права держав-учасниць. 

На сьогоднішній день на території Київської області на обліку знаходиться 2010 

археологічних пам’яток культурної спадщини, занесених до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України (23 з них – пам’ятки національного значення), які відповідно до чинного 

законодавства мають перебувати виключно у державній власності. Ще більше пам’яток не 

потрапили під нагляд (або їх ще не виявлено) і чекають «свого часу». Завдяки дослідженням 

науковців в галузі історії, археології та архітектури інформація щодо пам’яток культурної 

спадщини постійно оновлюється за рахунок уточнення наявних даних та археологічних 

досліджень. 

Пам’ятки, які донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, 

етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і 

зберегли свою автентичність на сьогоднішній день руйнуються. Існує загроза повної втрати 

для науки і майбутніх поколінь значної частини культурно-історичної спадщини [6, с. 497]. 

Типовим прикладом занепаду та недбалості є пам’ятка історії, архітектури та 

містобудування місцевого значення – садибний будинок родини фон Мекк (охоронний № 74-

Кв, рішення облвиконкому від 24.04.90 № 67), що розташований в центрі с. Копилів по 

вул. Жовтнева. Будівля розташована фактично в центрі старовинного парку, що має статус 

пам’ятки садово-паркового мистецтва (межі парку були затверджені рішенням облвиконкому 

від 28.02.1972 р., № 118 та переглянуті рішенням облвиконкому від 18.12.1984 р. № 441). 

Садибний будинок виконує роль композиційної домінанти у навколишньому середовищі. 

Будинок було зведено як літню дерев'яну дачу для родини підприємців фон Мекк в стилі 

«північний», або «дачний» модерн. Довжина будівлі з ганками – 43,10 м, ширина – 27,10 м, 

висота – 18 м, об’єм – 9300 м3. 

Будівля двоповерхова, дерев’яна, оштукатурена на цегляному цоколі з підвалом. Не 

зважаючи на уявну хаотичність, добре проглядається основна об’ємно-просторова 

композиція: це горизонтально витягнутий прямокутник з двома ризалітами на парковому 

фасаді. Традиційна композиція насичена різноманітними об’ємами та деталями. Великий 

ґанок головного входу з трикутним фронтоном знаходиться на протяжному фасаді, який 

фланкують дві башточки, квадратні у плані, з вигнутими пірамідальними дахами. Численні 

фронтони декоровані дерев’яними конструкціями, що нагадують фахверкові. Над 

прямокутними вікнами розташовані козирки на вигнутих кронштейнах. Вільне поєднання 

різноманітних об’ємів та елементів, характерне для періоду еклектики, визначають художній 

вигляд будівлі. Пам’ятка представляє значний архітектурний інтерес (рис. 1). 

У 1882 р. власницею маєтку в Копилові стала дружина дворянина Карла Федорович фон 

Мекка, інженера та «залізничного короля», Надія Філаретівна. У 1888 р. фон Мекки збудували 

садибу. Ім’я архітектора, на жаль, не збереглося. У 1889 та 1890 рр., під час гастролей у Києві, 

в маєтку проживав російський композитор П.І. Чайковський [5]. На бічному фасаді будинку 

на честь цих подій встановлено меморіальну дошку. 

У 1898 р. через несправність димоходу будинок повністю згорів. Його досить швидко 

відновили. Обриси садиби відтворили практично без змін, але зовні стіни обшили дошками, 

дранкою та оштукатурили. Маєток власники упорядкували, побудували водонапірну вежу, 

конеферму, молочну ферму, млин та розарій, про що в своїх листах згадував Чайковський, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1882
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/1888
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гостюючи в Копилові. 

Після революції 1917 р. будівлю використовували як агрономічну школу. Під час другої 

світової війни в садибі німці розташували військовий штаб. Після звільнення у 1943-1944 рр. 

розміщався військовий госпіталь, пізніше, до 1954 р. – центральна районна лікарня. Потім 

будівлю використовували як Копилівську середню школу, філіал Макарівської дитячої 

музичної школи, адміністративні та господарські приміщення, сільраду. В процесі 

експлуатації будинок багато разів ремонтували. Під час використання будівлі у ХХ ст. було 

зроблено прибудови: до дворового фасаду прибудували дерев’яний службовий об’єм, до 

бічного основного об’єму – вхідні тамбури та ін. Це дещо спотворило первинне композиційне 

рішення. У 1974 р. було проведено капітальний ремонт. У 1989 р. в інтер’єрі зберігалися 

старовинна паркетна підлога, фрагменти ліплення на стелі, залишки печей та камінів [4]. 

Відповідно до акту огляду технічного стану садибного будинку Українським спеціальним 

науково-реставраційним проектним інститутом «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» у 1991 р. 

загальний технічний стан його був незадовільний, а стан веранд і багатьох конструкцій – 

аварійний [1] (рис. 2). 

У 1999 р. будівля садибного будинку, що тісно пов’язана з історією сімей, які залишили 

слід у світовій культурі – фон Мекк та Чайковських – була включена до «Програми відтворення 

видатних пам’яток історії та культури України» (затверджена Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 квітня 1999 р. № 700). 

Навколо будинку був розбитий парк, в якому до нашого часу збереглися ялинові та 

липові алеї. Неподалік від будинку збереглися групи лип, величезні сірі тополі, за великою 

галявиною знаходиться березовий гай. У ХХ ст. на території парку були побудовані сільська 

школа, спортивний майданчик та інші споруди. Площа парку на сьогодні становить 8,0 га.  

Територіальна громада села, на балансі якої перебував будинок, продала його в 2004 р., 

але у зв’язку зі зміною економічного становища у державі і відсутністю у нових власників 

необхідних коштів роботи по реконструкції не були розпочаті. 

У 2014 р. комісія Київського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток 

культурної спадщини управління культури, національностей та релігій провела огляд 

технічного стану садибного будинку і прийшла до висновку, що будівля знаходиться в 

незадовільному стані. Стан схоронності об’єкта – аварійний (рис. 1-2). 

Особливо болючою на сьогоднішній проблемою є стан пам’яток археології. Активна 

діяльність грабіжників, незаконна забудова та передача у приватну власність, неконтрольовані 

земляні роботи на території як відомих об’єктів, так і тих, що досі не виявлено призводять до 

непоправної їх руйнації. 

Зокрема, слід відзначити кричущий факт незаконного будівництва церкви на території 

добре відомого давньоруського городища в с. Світильня Броварського району, що 

розташоване на відстані близько 45 км на північній схід від Києва. 

Городище (пам’ятка археології «Давньоруське городище ХІ-ХІІІ ст.»), укріплений 

військово-феодальний пункт Переяславського князівства на р. Трубіж, входить до системи 

трубізької оборони. Літописних згадок про городище часів Київської Русі не виявлено. Перша 

письмова згадка про село відноситься до 1362 р. і пов'язана з іменем князя Юрія Івановича 

Половця-Рожиновського, у власність якого відійшли всі землі від Десни до Трубежа, від 

Рожнів до Світильного. За однією з версій, назва села походить від споруди, що стояла на 

городищі – сигнальної вежі (світила), запалюючи вогонь на якій повідомляли про наближення 

ворога. Про те, що річка й село були порубіжними, свідчить місцева приказка: «Світильново – 

Заворичі – Бервиця – Мокрець і світу кінець» [2]. У XVII ст. його заселяли переважно козаки, 

діяли дві громади – сільська і козацька. Козацька громада мала свого старосту, свої хлібні 

магазини-склади. Пізніше світильнівськими землями володіли різні власники, переважно 

небагаті дворяни. У 1971 р. експедицією Інституту археології АН УРСР під керівництвом 

М.П. Кучери було обстежено територію городища (охоронний № 1.1 1263-21.06, зат. № 806 

від 23.11.70), що має важливе значення для вивчення характеру забудови давньоруського 

городища, типу укріплень та соціально-економічної організації доменіальних володінь 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

120 

Переяславського князівства [3] (рис. 3). У посаді довкола городища місцеві жителі 

неодноразово знаходили людські кістки. Поховання були сімейні, по 5 – 6 чоловік, дитячі й 

дорослі, без домовин, загорнуті в якісь тканини. 

Інформація про наявність церкви на городищі відома з публікацій поч. XX ст., зокрема 

що посередині городища стояла церква [8, с. 87]. 

11 липня 2000 р. Світильнянська сільська рада надала церковній громаді с. Світильня 

дозвіл на попереднє погодження місця розташування земельної ділянки загальною площею 

1,3 га з метою будівництва (відновлення) Свято-Михайлівської церкви на тому самому місці, 

де вона раніше знаходилася до знищення в селі Світильня. 17-19 липня 2000 р. комісія 

Обласного центру з охорони пам’яток провела науково-археологічне обстеження земельної 

ділянки загальною площею 1,3 га, яка планується для будівництва Свято-Михайлівської 

церкви. Ділянка знаходиться на рівній місцевості над Південно-Західним схилом надзаплавної 

тераси р. Трубіж, на території городища ХІІ-ХІІІ ст., яке обнесено валом висотою до 4,5 м з 

напільного боку та до 2,5 м з внутрішнього. Навколо городища чітко прослідковуються 

залишки рову, глибина якого в окремих місцях сягає 1 м при ширині близько 16 м. На схилах 

надзаплавної тераси виявлено фрагменти кераміки, що свідчать про можливість існування 

навколо городища посаду. Для визначення потужності культурно шару та його складу членами 

комісії було закладено два шурфи 1×1 м за звичайною методикою – на відстані 15 м на схід 

від в’їзду та в 30 м на північ від проїзду. На підставі обстежень можна стверджувати, що 

глибина культурного шару на території городища дорівнює 1,5 м. На глибині 0,5-0,6 м 

знаходилась кераміка ХVІІ-ХVІІІ ст., на глибині 1,1 м було виявлено неушкоджений шар 

печини, поряд та глибше знаходились фрагменти кераміки давньоруського часу. У шурфах 

також зустрічалися уламки кісток тварин та дрібне вугілля. 

Згідно зі ст. 2 та ст. 75 Земельного Кодексу України, пам’ятки археології віднесені до 

земель цільового історико-культурного призначення. На підставі результатів обстежень та 

архівних даних (акт науко-археологічного обстеження земельної ділянки № 9/253 від 

09.08.2000 р.) (зважаючи на наявність культурного шару на всій площі ділянки) будь-які 

земляні роботи на даній земельній ділянці, що розташована на давньоруському городищі 

призведуть до руйнування пам’ятки. Згідно зі ст. 37 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», земельні роботи можна буде проводити тільки після повного науково-

археологічного дослідження пам’ятки, а також для збереження історико-архітектурного 

ландшафту обов’язкове узгодження проекту забудови. До початку робіт необхідне укладання 

охоронного зобов’язання. 

У липні 2004 р. були проведені охоронні археологічні розкопки на території городища 

давньоруського часу (Відкритий лист (форма №4) №060/580 від 06.04.2004 р. та дозвіл 

Міністерства Культури України №045/04 від 23.04.2004 р. на ім’я директора Броварського 

краєзнавчого музею Стихаря М.М.). Метою розкопок було дослідження площі котловану під 

будівництво церкви на території городища. В ході проведення розкопок було виявлено 23 

поховання ХІХ-ХХ ст., з метою датування, досліджено три з них. Під час проведення 

досліджень зафіксовано залишки п’яти споруд жител ХVІІ-ХVІІІ ст. та частину ями криниці, 

що потрапляла в зону майбутнього будівельного котловану. Досліджено залишки культурного 

шару ХІ-ХІІІ ст., що був сильно пошкоджений в результаті будівництва житлових та 

господарчих споруд ХVІІ-ХVІІІ ст., а також поховальними ямами ХІХ-ХХ ст. Матеріали 

досліджень було передано до фондів Броварського краєзнавчого музею (рис. 4). 

8 жовтня 2015 р. у ході проведення перевірки дотримання пам’яткоохоронного 

законодавства співробітниками Київського обласного центру охорони і наукових досліджень 

пам’яток культурної спадщини було виявлено, що на пам’ятці археології місцевого значення – 

давньоруському городищі ХІІ-ХІІІ ст. здійснено порушення законодавства про охорону 

культурної спадщини, а саме: внаслідок проведення землерийних та будівних робіт не на 

дослідженій археологами ділянці, а зовсім в іншому місці, руйнується культурний шар та 

знищено частину пам’ятки (рис. 3, 4). Без відповідного дозволу органу культурної спадщини 

розпочато будівництво церкви та допоміжної споруди площею приблизно 10×25 м (рис. 4). У 
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західній частині пам’ятки зафіксовано траншею 3,5×1,5 м глибиною 2,5 м, що порушує ст. 22, 

24 Закону України «Про охорону культурної спадщини» та ст. 19 Закону «Про охорону 

археологічної спадщини», що призвели до руйнації та знищення частини пам’ятки археології. 

Було складено акт про порушення законодавства охорони культурної спадщини, голові 

сільської ради вручено припис про негайне припинення будь-яких будівельних та 

землерийних робіт. Станом на сьогоднішній день будівництво зупинено. Недобувані споруди 

залишаються нерозібраними. 

Згідно ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: «Будівельні, 

меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи 

пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження 

цих об’єктів…». Згідно з цим, щоб запобігти можливому пошкодженню пам’яток археології, 

до «Земельного Кодексу України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 25, ст. 354) 

були внесені доповнення про обов’язкове погодження відведення земельних ділянок з 

органами охорони культурної спадщини. Для збереження пам’ятки потрібно вчасно 

припинити її руйнацію, розорення та розграбування. 

Культурна спадщина – це сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь 

об’єктів культурної спадщини. І наше завдання – зберегти їх для нащадків, як інформаційне 

джерело відносно історії людства та середовища, що його оточує. 
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A COUPLE OF WORDS ABOUT THE STATE OF THE CULTURAL HERITAGE OF 

KYIV REGION ON THE EXAMPLE OF THE MANSION HOUSE OF THE VON MECK 

AND THE SETTLEMENT IN SVITYLNIA 

The article is devoted to the problem of protecting of cultural heritage and preventing of its 

destruction. It is spoken in detail about the current state and problems of preservation of the 

architectural property of local significance – the mansion house of the von Meck family, located in 

the village Kopyliv, and the archeological site of local significance – the Kyiv Rus settlement of the 

XII-XIII centuries in village Svitylnia of Brovarsky district. 
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Kyiv Rus settlement, Svitylnia. 
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Рис. 1. Маєток фон Мекків. Фотографія кінця ХІХ ст. та сучасний стан. 
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Рис. 2. Маєток фон Мекків. Сучасний стан. 
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Рис. 3. Городище в с. Світильня. Сучасний стан. Аерофотознімок та супутниковий 

знімок Google. 
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Рис. 4. Незаконна забудова та розкоп 2004 р. на городищі в с. Світильня  

(на врізці – охоронний знак). 
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ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ДАВНІХ ШЛЯХІВ З ПОСУЛЛЯ НА ПЕРЕЯСЛАВ 

 

На основі ряду даних (історичних джерел, картографування пам’яток, топографічних 

карт та даних археологічних досліджень) здійснюється спроба реконструкції давніх 

сухопутних шляхів у давньоруський час, що йшли від Посулля до Переяслава. Основна увага 

приділена ділянці пониззя середньої течії р. Сула, де виділені кілька таких напрямків – 

Горошинський, Лукімський та, можливо, Лубенський. 

Ключові слова: Посулля, Переяслав, Лукім’я, Горошин, Лубни, давньоруський час, давні 

шляхи. 

 

Спроба реконструкції проходження давніх шляхів – справа наскільки ж цікава, настільки 

й складна. Особливо це стосується територій, які знаходилися на перехресті ареалу поширення 

кочового та землеробського населення та носили порубіжний характер (як то ділянка Посулля 

й Лівобережного Подніпров’я). Якщо для періоду Нового часу це питання має широкі 

перспективи досліджень завдяки наявності широкої джерельної бази, як документальної так і 

картографічної, то для більш древніх епох, наприклад, доби середньовіччя, такі можливості 

значно скромніші.  

По-перше, це звичайна бідність джерельної бази з даної проблематики. По-друге – 

відсутність загальноприйнятих та дієвих методів такої реконструкції. Так, наприклад, просте 

проекціонування проходження усталених трактів ХVІ–ХІХ ст. з топографічних карт, чи 

прокладання давніх шляхів по опису напрямку руху того чи іншого персонажу в джерелах, 

дійсно можуть показати цікаву картину стародавніх напрямків та маршрутів. Але у більшій 

мірі – саме для тогочасної ситуації, адже подібні просування часто враховували наявність вже 

існуючих населених пунктів. А от територіальна структура поселень давньоруської доби, 

звісно, певним чином різнилася, що необхідно враховувати при подібних реконструкціях. 

По-третє, принципово іншими були напрямку рухів кочівників, які вдиралися на чужі 

території. Тут вже основні напрямки кочівницьких маршрутів мали враховувати руські 

поселення: фортеці мали б обороняти основні важливі вузлові ділянки, а неукріплені селища 

логічно ж було розміщувати за межі таких коридорів. Тож суцільне картографування пам’яток 

давньоруського часу на тій чи іншій окремо взятій території також може бути важливим 

методом для реконструкції давніх шляхів. Для означених цілей не останнє місце займає й 

фіксування місць проникнення углиб лісостепу на захід й кочівників більш ранніх епох – доби 

бронзи та раннього залізного віку.  

Проблематика дослідження давніх шляхів Придніпровського Лівобережжя завжди 

цікавила дослідників, хоча через свою складність для доведення залишалася не надто 

розробленою. Чи не вперше доволі серйозно це питання вивчав В.Г. Ляскоронський, який 

визначив основні маршрути князівських походів на основі літописних даних [8]. Певну ланку 

в даному напрямку займає дослідження К.В. Кудряшова, де також окреслено можливих кілька 

варіантів проходжень [6, с. 103-122]. Нещодавно побачила світ стаття Ю.Ю. Моргунова, де у 

світлі нових археологічних даних здійснюється чергова спроба визначення основних 

напрямків кочівницьких походів на Переяславсько-Київські землі [10].  

У даному контексті цікавим можуть бути нові розшуки в даному напрямку, що частково 

представлені й у цій публікації. Вони дають змогу не лише встановити деякі з можливих 

напрямків рухів, а й реконструювати, з використанням різних методів, більш-менш точно й ці 

давні шляхи більш-менш точно на місцевості. 

Метою цього дослідження є спроба реконструкцій варіантів проходження давніх шляхів, 

перш за все – в епоху середньовіччя, від Сули до Переяслава, від укріпленої й контрольованої 
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ділянки прикордоння князівства до його центру (продовження цих маршрутів далі на схід – 

потенційна тематика інших досліджень).  

Головна увага у цій роботі звернена на ділянки пониззя середньої течії Сули. Нижню ж 

її течію (від впадіння р. Оржиця та літописного Горошина) поки що залишаємо без належної 

уваги. Відносно цієї смуги долини річки можна коротко зазначити, що тут, скоріше за все, був 

щонайменше один із шляхів з переправою-бродом у Жовнино-Желні (Жовнинський шлях 

(рис.1). На це вказує цілий ряд факторів (топографія, літописні та етнографічні дані тощо), що 

черговий раз підкреслено й у дослідженні Ю.Ю. Моргунова [10, с. 202]. На думку зазначеного 

дослідника – це найдавніший (і найкоротший) шлях на Переяслав, що відігравав важливу 

функцію до другої половини – кінця ХІ ст., після чого основні місця переходу Сули 

зміщуються на північ. Натомість, існування твердих бродів-переправ (а отже окремих 

маршрутів через означені пункти) біля Римова-Бурімки та Воїня, як здається, ще потребує 

додаткового аналізу.  

Лукімський шлях. На основі нещодавно проведених досліджень на території Оржицького 

та Гребінківського району Полтавської області (разом з О.О. Прядком) було картографовано 

поселенські пам’ятки (зокрема й давньоруського часу) більшої частини долини р. Оржиця та 

її приток. Так як результати дослідження цього маршруту викладено розгорнуто в окремій 

публікації [13] лише поверхово означимо основні моменти. 

Як показали розшуки, вододіл річок Сліпорід та Оржиця був своєрідним степовим 

коридором. Наявність ланцюжків давніх курганів та розміщення майданів (а отже – поховань 

скіфського часу), «вклинення» в цю зону поховань кочівників ранньобронзової доби, 

нехарактерних для правобережного Посулля, наявність та топографія городищ і селищ 

києворуської доби по рр. Оржиця та Сліпорід, інші моменти, схиляють до думки про 

проходження тут дуже давнього кочівницького шляху.  

Означений напрямок отримав назву «Лукімського шляху» (рис.1): від відомого 

Лукімського броду біля однойменного городища він йшов межиріччям вказаних водотоків до 

рівня Гребінки, далі або ж переходив на іншу сторону р. Гнила Оржиця, або ж за 

Гребінківським городищем продовжувався в смузі пізньої «Лубенської дороги» ХІХ ст. 

(приблизно в межах сучасного шосе з Лубен до Переяслава через Яготин або Ташань). 

Горошинський шлях. У рамках продовження розвитку цього напрямку дослідження 

надзвичайно цікавими видаються джерела кінця ХVІ ст. про події часу повстання Наливайка, 

де описані ще майже незаселені території, а тому опис маршрутів того часу можна 

екстраполювати і на більш давні епохи. Це дає змогу реконструювати напрямки давніх шляхів 

не лише козацької доби, а й, певно, – давньоруського часу. Це – чи не єдиний подібний набір 

документів кінця ХVІ–першої половини ХVІІ ст. з таким детальним описом маршрутів того 

часу, що не дає можливості переоцінити його значення.  

Коротку інформацію про ці події ми знаходимо у І. Бєльського. Так, в описах ходу подій 

повстання під проводом С. Наливайка у 1596 р. він пише, що С. Жолкевський висилає один із 

загонів, кілька рот кінноти на чолі з Юрієм Струсем, старостою брацлавський, разом з 

Кириком Ружинським та Михайлом Вишневецьким, за річку Сулу, наказавши переправитися 

[через Сулу] нижче Лубен («kazawszysieimprzeprawicnizey Lubna»), щоб зайти козакам в 

тил [1, s. 276], щоб вберегти єдиний на той час міст на Сулі [у Лубнах], куди вони власне й 

направлялися. 

Набагато більше цікавої інформації міститься в описі Рейнольда Гейденштейна. Після 

відступу козаків з Переяслава до Лубен С. Жолкевський займає місто, і зустрічається тут з 

литовським військом. Опісля виступає услід за С. Наливайком та зупиняється табором під 

Тохачинем, за 5 миль від Переяслава та за 20 польських миль від Лубен («… pod Tochacinemo 

20 milpolskichod Łubien, aopięćod Perejasławia» [2, s. 374].  

За дослідженням М.І. Жарких, на прикладі праці Герберштейна цього ж ХVІ ст., 

вирахувано протяжності різних видів миль, що використовувалися тогочасними авторами. 

Так, «польська миля» (а саме вона й зазначена у цій прив’язці) рівна «італійській», і 

вимірюється в діапазоні 5,5-7,0 км [5, мал. 5]. Хоча сам хроніст Р. Гейденштейн зазначає, що 
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«місцеві милі, як це звично на степах, дуже довгі» («Milebowiemtutejsze, jaktozwyklenastepach, 

są bardzodługie» [2, s. 374]. Та все ж у даному випадку прирівняти їх до найдовших «німецьких» 

не можна, адже тут є чітка вказівка. Але саме німецькі підходять для подальших обрахунків 

відстані від Лубен до Горошина, де якраз немає вказівок на їх різновид.  

Таким чином, судячи з відстані, «Tochacin» є або ж населеним пунктом Яготин на 

переправі через Супій, або ж Ташанню на тій же річці, що розміщувалися якраз в означених 

межах, виражених у польських милях. До речі, якраз відомий лист С. Жолкевського до короля, 

написаний у дорозі з Переяслава на Лубни «з-над Супою» [3, с. 227]. Цікаво, що ні 

дореволюційні [14, с. 102-103; 3, с. 226-228], ні сучасні [7, с. 207-208] дослідники історії 

козацтва та повстання Наливайка обходять стороною згадку цього населеного пункту 

(можливо, не ототожнюючи його).  

У межах сучасного с. Ташань розташоване чи не найбільше давньоруське городище на 

р. Супій [12]. Тож можна досить припустити, що згадуваний у ХVІ ст. «Тохачин» є сучасною 

Ташаню, до того ж дещо співзвучною в назві.  

Такий напрямок походу С. Жолкевського пояснюється наявною в гетьмана інформацією 

про те, що приблизно в 5 милях від Лубен є ще один брід через Сулу, званий Горошин. Саме 

через нього, за даними Р. Гейденштейна, литовський князь Вітовт ходив [у 1399 р.] в похід, 

«коли хан татарський його розбив на Ворсклі». Тут і в пізніші часи перетинали Сулу татари, 

що переправлялися «за Дніпро»: «… o 5 milod Łubien jestinne przejścieprzez Sułę, 

Choroszynzwane. Tamtędytoprzeprawiałsię Witold Książe Litewski, kiedygo Chan Tatarskinad 

Worskłą zbił, i tamtędyleż Tatar zyzwyklesięza Dniepr przeprawiają» [2, s. 375]. На що саме 

спирався автор опису під час повідомлення про саме такий шлях походу Вітовтана Ворсклу не 

відомо, але така його думка виглядає досить логічною та правдоподібною.  

У даному випадку без вказівки на вид милі можна вважати її «німецькою», «довгою 

степовою» в розумінні хроніста [2, s. 374], про що вже велася мова. Ця прив’язка дає чергову 

можливість локалізувати давній топонім «Горошин». Відстань від Лубен до с. Тарасівки 

(комплексу городища та місця броду) – 41 км (по краю корінного берега), до сучасного с. 

Горошине – ще плюс 10 км. При вимірах «німецької» милі в межах 7,0-9,3 км [5, мал. 5] 

значення «5» найбільше підходить саме сучасній «Тарасівці» (5,8-4,4 милі), ніж теперішньому 

Горошину (5,5-7,3 миль). А в поєднанні з локалізацією тут давнього броду, переправи, 

перевозу, можемо достовірно стверджувати, що «Горошин» («Choroszyn»), згадуваний у 

документах кін. ХVІ – поч. ХVІІ ст. – це саме урочище давньоруського городища в межах 

сучасного с. Тарасівка. Це дає додатковий аргумент на підтвердження думки Ю.Ю. Моргунова 

щодо локалізації давньоруського Горошина/Грошина саме з рештками цього укріплення [11].  

Дізнавшись про означений брід, бажаючи зупинити козаків з тилу та не дати їм перейти 

на лівий берег Сули під Лубнами, С. Жолкевський висилає загін кінноти на чолі з Ю. Струсем 

з таємним завданням, про яке не знали навіть більшість його учасників. Останні думали, що 

вони йдуть до Лубен, а потім «… за малу милю після Тохачина вони повернули праворуч до 

Горошина…» («… wtem o małą milę za Tochacinem zwrócili w prawo do Choroszyna…») (у Д. 

Яворницького чомусь «напівдорозі до Лубен» [14, с. 103]), і тому розставлені на дорозі до 

Лубен козацькі чатові їх не помітили, і не знали про їх захід у тил [2, s. 375].  

Не вдаючись до дискусій відносно розміру зазначеної «малої милі» (чи то вона 

«польська», чи ще менша), зупинимося на тому що це – відносно невелика відстань. Тож 

проїхавши «невелику відстань» дорогою на Лубни загін різко повернув вправо і потрапив до 

Горошина. Саме тут пролягає вододіл – найкращий степовий шлях (особливо для кінноти) 

спочатку між річками Чумгак та Супій, потім між – Чумгаком і Золотоношою, без необхідності 

жодної переправи через водотік. Тож у даному випадку можна чітко реконструювати цю 

частину стародавнього шляху на Переяслав зі степу, що йшов від Горошинського броду до 

сучасної Ташані й далі на Переяслав.  

Цікавим є й опис самої переправи: речі переправлялися на плотах та риболовецьких 

човнах, коні – своїм ходом [2, s. 375].  
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20 лютого 1597 р. як нагороду за придушення повстання С. Наливайка (про що чітко йде 

мова в тексті), король надає С. Жолкевському Баришпіль на Київщині та «… пустиню 

Горошын над рекою Сулою и Слепороду за Днепром и на шляку татарскомъ при самой 

граници татарской и при рубежу московскомъ лежачые…» [4, с. 324-327]. Зазначалося, що 

гетьман мав право (чи може навіть й обов’язок) поставити на наданих йому землях замок, адже 

наголошувалося що саме тут знаходилася чи не основна на той час татарська переправа для 

походів на захід: «На которыхъ то урочищахъ, а меновите на Горошыни, которое на самомъ 

шляку татарскомъ и за всѣми волостями нашими лежить, такъ яко се сам же гетманъ нашъ 

намъ оферует, замокъ поставити мает и твержу своїм коштомъ и накладомъ, яко на власности 

воей, забудует для заслоны замковъ наших украинныхъ от Татаръ и их волных переходовъ до 

панствъ нашихъ, куды были звыкли до земли нашое впадати».  

Таким чином з висловленого можемо резюмувати, що: 1) вдалося знайти додаткові (і як 

здається, досить переконливі) аргументи на користь правильності ототожнення городища в 

с. Тарасівка з літописним давньоруським Горошином (заснування нового Горошина, на 

новому місці, де розміщене сучасне с. Горошин Семенівського району, припадає на час не 

раніше 1610-х рр.); 2) завдяки детальним описам ми отримали змогу досить точно 

реконструювати один з варіантів давнього шляху з Посулля до Переяслава, що використовував 

у якості переправи Горошинський брід; 3) досить надійно ототожнено Тохачин з Ташаню. 

Лубенський шлях. З вище зазначених повідомлень Р. Гейденштейна можна дійти також 

висновку, що основні польські сили, як і повстанці з Наливайком, йшли до Лубен відмінним 

від Горошинського маршрутом [2, s. 374]. У ряді досліджень йде мова що повстанці йшли на 

Лубни через Яготин, але жодних аргументів на користь такої думки немає. Немає згадок про 

Яготин і в цьому документі. Тож можливість співвіднести пізній відомий «Лубенський шлях» 

(що певною мірою співпадає з сучасним шосе Переяслав-Лубни) з цим маршрутом на разі не 

знаходить достатніх доводів.  

Натомість є інший варіант проходження «Лубенського шляху». Так, у описі того ж Р. 

Гейденштейна ми дізнаємося, що С. Жолкевський рухався на Лубни саме через Тохачин-

Ташань, після проходження якого й відбувся розподіл війська [2, s. 375]. Тож і тогочасний 

«Лубенський шлях» теж, певно, відгалужувався від Ташані на північ, а Горошинський йшов 

на схід. Хоча не виключено що напрямків руху на Лубни було декілька, але варіант його 

проходження і через Яготин ще потребує аргументації. 

Як свідчать документи кін. ХVІ – поч. ХVІІ ст. Лубни стають місцевим територіальним 

центром і місцем доброї переправи через р. Сулу лише після зведення тут замку в 1590 р. та 

будівництва Вишневецькими мосту. Так, за даними того ж Р. Гейденштейна, у Лубнах був 

замок збудований 7 років тому покійним Олександром Вишневецьким, а на Сулі під містом 

був «дуже довгий міст» з виходом у степ. Хоч річка тут не глибока, але далі за нею були 

численні болота та озера, які важко було здолати, для чого й було збудовано такий довгий 

міст [2, s. 374]. Майже непрохідними болота біля Лубен були й у наступні століття. 

Тож існування тут доброго броду в добу середньовіччя, на зразок Лукімського та 

Горошинського, – малоймовірне. Місцем зручного переходу через Сулу місцевість навколо 

Лубен стає лише в Нову добу, а в давньоруський час, певно, тут такої можливості не було. А 

отже даний шлях, принаймні, в такому його напрямку проходження, – не виключено, є вже 

пізнім варіантом.  

Єдиним місцем для переправи межиріччя Удаю та Сліпороду в добу середньовіччя (і ще 

більш давні епохи) може бути територія околиць сіл Березоточа, Лука, Тишки, трохи нижче 

місця впадіння Удаю. Це, загалом, співпадає з розробленою концепцією тяжіння більшості 

бродів до ділянки трохи нижче злиття двох рік (у даному випадку Сули і Удаю), 

підтверджується як топографічними можливостями для переправи (вузька незаболочена 

долина), так і великою кількістю окремих випадкових знахідок кочівницьких матеріалів майже 

усіх епох (у тому числі – золотоординських). Місце цієї ймовірної переправи розміщене 

неподалік с. Мгар, між городищем давньоруського часу в ур. Коломак біля сс. Хитці й 

Тишки [9, с.90-93] та Лубнами.  
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Як здається, «Лубенський шлях» якщо й існував у давньоруську епоху, то з невеликою 

відміною в порівнянні з дорогою козацької доби. Після будівництва Лубен та мосту вектор 

руху трохи змінився саме до цього населеного пункту.  

Тож, на основі археологічних, історичних, топографічних даних, вдалося намітити три 

основних напрямки давніх шляхів з низів’я Середнього Посулля до Переяславських земель і 

самого міста. Останні, скоріш за все, в цілому збереглися з давньоруського часу (а деякі, певно, 

ще з епохи бронзи – раннього заліза), і широко використовувалися десь до середини ХVІІ ст. 

Надалі дорожня сітка розгалужується через будівництво нових населених пунктів, мостів на 

річках і т.д., й деякі з цих напрямків втрачають свою роль і видозмінюються.  

Досить точно вдалося відобразити на місцевості Горошинський шлях, напрямок 

проходження якого добре фіксується за багатьма ознаками. Як свідчать джерела 

Горошинський брід був чи не головним місцем форсування Сули кочівниками у 

післяординський та козацький час. 

Досить добре можна реконструювати проходження Лукімського та Лубенського шляхів, 

хоча широке використання у давньоруський час останнього ще залишається під питанням. 
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V'yacheslav Sherstyuk 

TO THE RECONSTRUCTION OF THE ANCIENT ROADS FROM THE POSULYA 

TO PEREYASLAV 

On the basis of historical documents, cartography of settlements, topographic maps and 

archaeological data, an attempt is being made to reconstruct the ancient land routes in the Old Russ’ 

time, coming from the Posulyato Pereyaslav.The main attention is paid to the southern part of the middle 

reaches of the Sula River, where several such roads are located - Goroshinsky, Lukimsky and, possibly, 

Lubensky. 

Key words: Posulya, Pereyaslav, Lukimya, Goroshin, Lubny, Old Russ’ time, old ways. 

 

 
 

Рис. 1. Реконструкція шляхів з Посулля до Переяслава. Програмна оболонка – 

 Global Mapper, гіпсометрія — SRTM. 
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УДК 902/904 (477. 41)  

Олександр Юрченко 

(Переяслав-Хмельницький) 

 

БАГАТОШАРОВА ПАМ’ЯТКА ДУБКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ 

 

Стаття присвячена археологічним знахідкам з пам’ятки Дубки біля с. Воскресінське 

(Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл.). Особлива увага приділяється рідкісній знахідці 

– медичному інструменту для кровопускання. Знахідка пов’язується з давньоруським 

горизонтом пам’ятки. 

Ключові слова: скарифікатор, р. Броварка, давньоруський час, с. Воскресінське, 

Переяславщина. 

 

Навесні 2017 р. з поверхні пам’ятки Дубки було піднято залізний інструмент своєрідної 

форми, візуально схожої на ключ. Інструмент прямокутний у перетині, має форму довгого 

стрижня на одному кінці якого є перпендикулярно висунуте вістря, а на другому – вушко, 

діаметром 2,5 см (рис. 1. 1). Загальна довжина предмету – 14,3 см, ширина коливається від 4 

до 6 мм. Вістря довжиною 1,5 см, на кінчику ромбоподібне. При ударі створює надріз 4х2 мм. 

Дубки – різночасова пам’ятка, котра знаходиться за 350 м на північний схід від 

с. Воскресінське та за 2,1 км на південний схід від південної околиці с. Велика Каратуль в 

однойменному урочищі, поряд з місцевим глиняним кар’єром. Займає край та схил високого 

правого берега р. Броварка. Розміри: 500-600х50-80 м (3,8 га). Потужність культурного шару 

– 0,4 м, частково зруйнований кар’єром. Поверхня пам’ятки розорюється. Відкрита розвідками 

ПХАЕ ПХДІКЗ у 1990 р. [1, c. 32]. 

Судячи зі зборів на поверхні, пам’ятка, має два культурні горизонти. Нижній – 

черняхівський з київськими елементами: 93 фрагменти кружальної кераміки провінційно-

римського типу (рис. 2. 31-39), 4 стінки груболіпного посуду київської культури, залізна 

прогнута підв’язна фібула з дуговидною спинкою (рис. 2. 29), яка датується в широких межах 

IV ст. і залізна овальна поясна пряжка (рис. 2. 30). Верхній горизонт датується давньоруським 

часом. З ним пов’язані знахідки уламків кухонної кераміки (2 вінчика, 7 стінок) ХІІ–першої 

половини ХІІІ ст. (рис. 2. 16), 8 залізних наконечників до стріл: плоский, втульчастий, 

двошипний із завитою шийкою (тип 2 за А.Ф. Мєдвєдєвим) VІІІ–ХІІІ ст. (рис. 2. 2), плоский, 

ланцетовидний без упору на черешку (тип 62 за А.Ф. Мєдвєдєвим) ІХ–ХІ ст. (рис. 2. 5), зрізень 

у вигляді вузької витягнутої лопатки (тип 67 за А.Ф. Мєдвєдєвим) ХІІІ–ХІV ст. (рис. 2. 8), два 

різновиди бронебійних з масивною бойовою голівкою ромбовидних обрисів і ромбічних у 

перетині із шийкою і упором на черешку (тип 83 за А.Ф. Мєдвєдєвим) ХІ–ХІІ ст. (рис. 2. 1, 3), 

бронебійний пірамідальний з масивною короткою бойовою голівкою, квадратною в перетині та 

перехватом біля короткого черешка (тип 91 за А.Ф. Мєдвєдєвим) Х–ХІV ст. (рис. 2. 4), двоє 

бронебійних шиловидних квадратних в перетині без упора (тип 93 за А.Ф. Мєдвєдєвим) Х–

ХІV ст. (рис. 2. 6, 7), 9 цвяхів з розплесканими шапочками (рис. 2. 20-28), 6 кухонних ножів (тип 

Б за новгородською класифікацією) ХІІ–ХІІІ ст. (рис. 2. 10-15), бронзовий кулеподібний бубонець 

ХІ–початку ХІV ст. (рис. 2. 9), скоба (рис. 2. 19), відерне вушко (рис. 2. 17) та уламок 

горизонтальної шпори (рис. 2. 18), так званого, каролінгського типу (тип шпори І, тип шипа А), 

яка датується за давньоруськими аналогіями ХІ–ХІІ ст. [2, с. 142; 3, с. 57, рис. 37, рис. 38, с. 64; 

4, с. 56, 73, 75, 76, 81, 83, 84; 6, с. 156, 157, рис. 62, 15-17]. 

Інструменти подібні нашому, були знайдені на давньоруському городищі Х–ХІV cт. 

Зелена Липа (с. Перебиківці, Чернівецька обл.) (рис.1. 5), а також на багатошаровій пам’ятці 

Парня V (с. Літки, Київська обл.) (рис. 1. 4) де присутня кераміка ХІІ–ХІІІ ст. [2, с. 158; 5, с. 

260, 261 рис. 152, 3-11]. За межами України схожі інструменти знаходили у Латвії, зокрема на 

Талсинському городищі в шарі ХІІ ст. (рис. 1. 2), на городищі Кішукалнс, де інструмент 

датовано ХІІ–ХІІІ ст., у Локстенському замку в горизонті другої половини ХІV ст., два 

інструменти було знайдено у Кокнеському замку, відповідно у шарах ХІV і ХVІ–ХVІІ ст., ще 
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один випадково знайдений інструмент походив із колишньої Лієлвардської волості 

(рис. 1. 3) [7, с. 329]. 

Судячи з етнографічних та археологічних даних, вказані інструменти (скарифікатори) 

призначалися для кровопускання. Методика лікувального кровопускання набула єдиного та 

найпоширеного способу лікування багатьох видів хвороб у середньовічній Європі, а тому 

дожила аж до початку ХХ ст. Кров зазвичай пускали б’ючи лезом по вені внутрішньої частини 

витягнутої руки або ноги: в області ліктьового чи підколінного згину. Перед початком 

процедури кінцівка туго перев’язувалася вище місця розрізу вени. Суть кровопускання 

полягала в тому, щоб звільнити людський організм від так званої «брудної» крові, запустивши 

резервні механізми кровотворення. Пусканням крові лікували такі хвороби як застій крові, 

серцеву недостатність, еритему, сказ, головний біль, отруєння, підвищений тиск, набряк 

легень та ін. Лікували кровопусканням також і домашніх тварин. [7, с. 329; 8]. 

Знахідки медичних інструментів (скарифікаторів) як бачимо розосереджені в часі. Усе ж 

основна їх кількість припадає на ХІІ–ХІV ст. Інструмент з Дубків слід також пов’язувати з 

давньоруським горизонтом пам’ятки, але зважаючи на супутні йому підйомні знахідки 

керамічних та металевих предметів, дозволяють звузити час його побутування до ХІІ–першої 

половини ХІІІ ст. Знахідка скарифікатора для кровопускання є досить рідкісним та унікальним 

випадком виявлення медичного інструменту на одній з давньоруських пам’яток 

Переяславщини. 
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Olexandr Yurchenko 

MULTILAYER SITE DUBKI IN PEREYASLAVL REGION 
The article is devoted to archaeological finds from the Dubki monument near the village 

Voskresinske (Pereyaslav-Khmelnytskyi region, Kyiv oblast). Particular attention is paid to the rare 

find – a medical instrument for bloodletting. The find is associated with the Ancient Rus horizons of 

the monument. 

Key words: scarifier, Ancient Rus period, Brovarca river, Voscresinsce village, Pereyaslav 

region. 
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Рис. 1. Медичні інструменти для кровопускання: 1 – Дубки; 2 – Талсинське городище; 

3 – колишня Лієлвардська волость (2-3 – за В.А. Уртан); 4 – Парня V (за П.С. Шидловським, 

С.Д. Лисенком, О.С. Кириленком та ін.); 5 – городище Зелена Липа (за І.П. Возним, масштаб 

довільний). 
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Рис. 2. Знахідки з пам’ятки Дубки: 1-8, 10-15, 17-30 – залізо, 9 – бронза, 16, 31-39 – кераміка. 
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УДК 903:069 (1-4)+7.031(477.41) 

Олена Якубенко 

(Київ) 

 

АНТРОПОМОРФНА ПЛАСТИКА З ТРИПІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЖОЛУДІВКА ТА 

ГРУШОВА ПОБЛИЗУ С. ХАЛЕП’Я НА КИЇВЩИНІ 

 

У Національному музеї історії України зберігаються колекції матеріалів з розкопок 

М.О. Макаренка 1925 року на поселеннях трипільської культури в урочищах Жолудівка та 

Грушова поблизу с. Халеп’я на Київщині. Дана стаття присвячена публікації антропоморфної 

пластики (понад 30 од.) з  цих колекцій. Дослідження стилістики статуеток з обох поселень 

виявило їх схожість і дозволило віднести до пам’яток типу Коломийщина І етапу СІ 

культури. 

Ключові слова: трипільська культура, поселення, урочище Жолудівка, урочище Грушова, 

антропоморфна пластика, статуетка. 

 

Микола Омелянович Макаренко (1877–1938) – визначна особистість в новітній історії 

України: вчений, археолог, мистецтвознавець, музеєзнавець (рис. 1). У 2017 р., 4 лютого, 

йому виповнилось 140 років від дня народження.  

У 1920-і рр. М.О. Макаренко працював у кількох комісіях Всеукраїнської Академії наук, 

Всеукраїнському археологічному комітеті ВУАН. Як співробітник Трипільської комісії 

ВУАК розкопував у 1925–26 рр. трипільські поселення біля сіл Халеп’я на Київщині та 

Євминка на Чернігівщині. У грудні 1925 р. за матеріалами розкопок підготував у ВУАН 

виставки та доповіді: «Досліди в околицях с. Халеп’я» [7, с. 33-50]  та «Досліди в околицях с. 

Євминки на Остерщині» [4, с. 61-66; 6, с. 84-87]. М.О. Макаренко є також автором публікацій 

про антропоморфну пластику трипільської культури [5, с. 165-186; 21, S. 119-13]. 

 Протягом усього життя вчений активно виступав проти руйнування безцінної 

спадщини минулого. Він єдиний, хто у 1933 р. не поставив підпис під актом на знесення 

Михайлівського Золотоверхого собору. 26.04.1934 р. М.О. Макаренка заарештували, згодом 

засудили до вищої міри покарання та 4.01.1938 р. розстріляли у Новосибірську. Реабілітовано 

його у 1989 р. [3, с. 321-322].  

У Національному музеї історії України (далі – НМІУ) зберігаються колекції матеріалів з 

розкопок М.О. Макаренка 1925 року на поселеннях трипільської культури в урочищах 

Жолудівка та Грушова поблизу с. Халеп’я на Київщині. У цих колекціях – понад 30 одиниць 

антропоморфної пластики. Ці матеріали лише частково введені у науковий обіг [7, с. 33-48, 

рис. VII–X; 19, с. 125-148; 20, с. 24-25, рис. 2; 3]. Тому є нагальною потреба публікації якомога 

повніших комплексів антропоморфної пластики з цих поселень. 

М.О. Макренко, публікуючи антропоморфну пластику з поселень Жолудівка і Грушова, 

подавав її на спільних таблицях, очевидно, з огляду на їх схожість [7, рис. VII; VIII; IX]. Але, 

оскільки статуетки походять з різних трипільських пам’яток, автор даної публікації поставив 

собі завдання дослідити окремо ці комплекси. 

М.О. Макаренко так пояснює свій вибір пам’яток для розкопок: «В околицях с. Халеп’є  

розміщено декілька груп точків (поселень) Трипільської культури. На деяких з них провадив 

розкопки В. Хвойка, але в публікованих своїх працях не про всі з них дає він свої спомини. 

Для систематичних дослідів автор обрав так звану «Жолудовку» з її групою точків та гору 

«Грушову» [7, с. 34]. 

Жолудівка. Поселення займає схил плато на південний схід від центральної площі села 

Халеп’я, в 2 км від берега Дніпра, та на північ від дороги на Стайки. Знаходиться біля глибокої 

балки з невеликою р. Жолудівкою, в урочищі Жолудівка. Площа пам’ятки 250х200 м. 

Відноситься до етапу СІ [1, с. 625, № 155; 2, с. 570]. Рис. 2. 

За М.О. Макаренком, «Місцевість «Жолудовка» лежить в південно-східному напрямку 

від села, приблизно за 2 версти віддалення від його центру ліворуч по дорозі на с. Стайки, 
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уплинь за р. Жолудівкою, що вливається в самому с. Халеп’є в течію «Свірч» (по іншому 

«Сквира»). Це – плато дуже похиле з південного заходу на північний схід. Відокремлює його 

з північного сходу течія Жолудівки в її обривистих берегах; з протилежного боку крутий схил 

і високе урвище до самотеки, що оточує плато і з північного заходу і впадає в Жолудівку. З 

південного сходу – глибокий ярок. Лише з півдня, з гори, мається вузенький ушийок, що 

з’єднує площу нашого шматка з рештою теж похилого в цьому напрямку поля». Далі він 

зазначає: «При дослідах виявилось, що по всій площі залягають точки, а по краях її над 

крутими схилами – купи мушлів з рештою різних побутових речей: уламками посуду, 

грудками каменю, кремінними знаряддями, колотими кістками тварин, лускою риби та інш.; 

такі купи обхоплюють площу ланцюжком. 

Дослідам на «Жолудовці» підлягли: 1) чотири точки, взяті на різних висотах схилу 

площі, 2) дві купи мушлів і яма, що містить таке саме, 3) решта пічки в проваллі. Крім того, 

для спостережень над минулим напливом землі з гори на низ прокладено було поздовжню 

траншею». [7, с. 34-35]. 

Колекція НМІУ матеріалів з поселення в урочищі Жолудівка поблизу с. Халеп’я 

Обухівського р-ну Київської обл. (інв. № а103) нараховує 1300 одиниць зберігання. Наявні 

різноманітні знаряддя з каменю та кістки, але більшість – переважно фрагменти кераміки, де 

представлені кухонний посуд з домішками товчених мушлів або піску, столовий посуд 

кількох груп: сірий або чорнолощений, іноді із заглибленим орнаментом; розписна кераміка, 

ймовірно, імпорти з канівської та томашівської груп.  У керамічному комплексі колекції – 

12 одиниць антропоморфної пластики (рис. 3; 4). Зазначимо, що М.О. Макаренко у 

своїй статті «Халеп’є» в переліку-каталозі наводить 11 антропоморфних статуеток з 

Жолудівки [7, с. 38-43].  

Формування колекції. У фондах НМІУ зберігаються архівні інвентарні картки 1936 р. на 

предмети, передані від ІІМК УАН за актом №5 від 12.УІ–31.УІІ. 1936 р. Серед них – 27 карток 

під №№ 41508-41513, 41516-41524, 41526-41531, 41533-41537, 41578: «урочище Жолудівка 

поблизу с. Халеп’я. Розкопки М.О. Макаренка 29/VІІ – 15/ІХ 1925 року», в яких значаться 

антропоморфні статуетки.  На жаль, із  27 у музейній колекції а103 наявних статуеток лише 7: 

41509 – а103/922;  41510 – а103/926;  41513 – а103/925; 41521 – а103/927; 41530 – а103/928;  

41534 – а103/923; 41535 – а103/942. 

Крім того, є старі інвентарні картки 1936 р. під №№ 41561-41571, яким 

відповідають номери архівної інвентарної книги НМІУ. У ній записано у серпні 1925 р.: 

№№ 33093-33104 – Фігурок людських глиняних фрагменти:  «Од П.П. Курінного. Зібрано їх у 

1925 р. П.П. Курінним й професором В.Г. Ляскоронським в урочищі Жолудівка коло 

м. Трипілля» [17, с. 309]. Цих карток – 11 шт., а наявних статуеток у музейній колекції а103 – 

2 од.: 41561 – 33093 – а103/943; 41562 – 33096 – а108/890.  

Всього у колекції Жолудівка, згідно з архівною документацією, повинно бути 38 

статуеток, у наявності з них є 9. У колекції а103 значиться 12 од.  Також використано нами 

з таблиць М.О. Макаренка – 4 од. (відсутні в колекції). Таким чином, всього пропонується до 

розгляду 16 антропоморфних статуеток. Більшість публікується вперше. 

Подаємо їх опис. У квадратних дужках зазначено сторінку та номер за каталогом у статті 

М.О. Макаренка.  

1. Голова схематизованої статуетки на широкій шиї: сплощена, ніс щипковий, очі 

позначені двома наскрізними отворами. Поверхня  червонясто-коричневого кольору. Висота – 

28 мм (рис. 3, 1). Інв. № а103/928. Опублікована: [7, с. 38, № 79, рис. VII, 3-4; 20, с. 25, рис. 3, 1]. 

2. Верхня половина торсу схематизованої чоловічої статуетки. Шия широка (голова 

відбита), плечові виступи конічні, закруглені, з наскрізним отвором. Груди пласкі, спина рівна, 

поверхня загладжена. Висота – 35мм (рис. 3, 4). Інв. № а108/890. З розвідки П.П. Курінного і 

В.Г. Ляскоронського.  

3. Середня частина веретеноподібної ніжки від схематизованої статуетки. Вгорі – 

вертикальна риска, що ділить ніжку навпіл, в місці литки – потовщення у вигляді пружка. 
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Поверхня вкрита яскраво-оранжевим ангобом. Висота – 47 мм (рис. 3, 5). Інв. № а103/926. 

Опублікована [20, с. 25, рис. 3, 2]  

4. Нижня половинка торсу статуетки з веретеноподібною ніжкою.  Стегна обведені 

заглибленою рискою,  надстегнові виступи ледь опуклі, без проколів. Поверхня загладжена. 

Стать не позначено. (ймовірно, статуетка жіноча). Належить до стоячих схематизованих 

статуеток. Висота – 65 мм (рис. 3, 7). Інв. № а103/927.  

5. Нижня частина торсу статуетки – від пояса та трохи нижче стегон (спереду поверхня 

збита). Сідниці широкі, опуклі, розділені розлогою виїмкою. Спина пряма, надстегнові 

виступи округлі, з наскрізним отвором, ніжка конічна. Поверхня загладжена, має сліди 

обличкування світло-оранжевого кольору.  Висота – 58 мм (рис. 3, 8). Інв. № а103/924.  

6. Нижня частина торсу статуетки (від стегон до колін). Ніжка конічна. В стегнах фігурка 

розширена, сідниці позначені горизонтальним пружком, стать не позначено. Є залишки 

надстегнових виступів. Поверхня загладжена. Висота – 49 мм (рис. 3, 10). Інв. № а103/925.  

7. Нижня частина масивної ніжки з модельованою ступнею і позначеними опуклинами 

гомілками. Належала досить великій статуетці типу стоячих на конічній ніжці. Поверхня 

загладжена, є сліди ангобу темно-жовтого кольору.  Висота – 37,5 мм; довжина ступні – 30 мм 

(рис. 3, 11). Інв. № а103/922.  

8. Верхня половинка сидячої статуетки. Голова дещо сплощена, округла, ніс щипковий, 

з ніздрями-наколами. Рот позначений овальною заглибиною, очі – двома наскрізними 

отворами. Згори на голові рискою показано прямий проділ зачіски, ззаду, вище потилиці, 

наявний досить глибокий (4-5 мм) круглий горизонтальний отвір. Шия широка, міцна, плечі 

похилі. Руки були модельовані, направлені вперед-вгору (відбиті). Груди невеличкі, одвислі. 

Поверхня вкрита яскраво-оранжевим ангобом. Висота – 63 мм (рис. 4, 1). Інв. № а103/944. 

Опублікована: [19, с. 133, рис. 9]. Належить до статуеток з реалістичними рисами (тип 5, за Т. 

Мовшею) [9, с. 4]. Ймовірно, є імпортом з південно-бузьких пам’яток томашівської групи. 

9. Нижня половинка торсу (жіночої?) статуетки. Спереду фігурка рівно загладжена, стать 

не позначено. Стегна вузькі, надстегнові виступи півкруглі, без проколів. Ніжка суцільна, типу 

конічних. Поверхня загладжена, вкрита щільним темно-жовтим ангобом. Висота – 51 мм 

(рис. 4, 2). Інв. № а103/942.  

10. Середня частина правої ніжки, належала стоячій масивній статуетці з двома окремо 

модельованими і з’єднаними перемичкою в колінах ніжками. Литка випнута й потовщена, 

коліно у вигляді звисаючої опуклини. На внутрішньому боці – залишок перемички. Частково 

зберігся щільний темно-жовтий ангоб. Висота – 46 мм (рис. 4, 4). Інв. № а103/923.  

11. Нижня половинка торсу (жіночої?) сидячої статуетки, із суцільною ніжкою, зігнутою 

в коліні та спущеної додолу. Спереду фігурка рівна, стать не позначено. Надстегнові виступи 

(збиті) мали по наскрізному отвору.  Стегна розширені, сідниці опуклі, розділені розлогою 

виїмкою, знизу сплощені. Поверхня загладжена. Висота – 74 мм (рис. 4, 5). Інв. № а103/945. 

12. Верхня половинка схематизованої стоячої статуетки. Голова має великий щипковий 

ніс, обабіч нього майже по краях голови – по три наколи, нанесені спереду (але не наскрізні, 

крім верхніх, що, ймовірно, позначають очі). Шия коротка, широка, плечі похилі, вузькі, 

закінчуються трикутними виступами з наколом в кожному (також не наскрізним). На місці 

грудей – невиразні опуклини, тому не можна з певністю віднести статуетку до жіночих або 

чоловічих зображень. Тулуб сплощений, овальний в перерізі. Поверхня загладжена, потерта, 

без слідів розпису. Висота – 81 мм (рис. 3, 9). Інв. № а103/943. Публікується вперше; було 

подано текстовий опис [19, с. 143-144]. Виготовлена зі світло-оранжевої тонкоструктурної 

глини, за керамічною масою тяжіє до канівської групи. Розвідка П.П. Курінного та В.Г. 

Ляскоронського.  

До наявних у колекції «Жолудівка» фігурок додаємо опис 4-х статуеток за рисунками М. 

Макаренка. 

13. Верхня половинка торсу статуетки (голова відбита). Плечі похилі, з конічними 

виступами без проколів. Груди пласкі, під шиєю – три  дугасті риски, нижче, посередині 

тулуба – вертикальна риска. На спині – спущені від шиї навскісно дві заглиблені риски та 
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окреслений прямокутник із двома вписаними паралельними рисками (можливо, зображено 

зачіску?). Поверхня світло-охриста, на зламі – сіра. Висота – 42 мм (рис. 3, 2). 

Опублікована: [7, с. 47, № 599, рис. ІХ: 3-4]. 

14. Верхня половинка схематизованої статуетки. Голова зі щипковим носом та двома 

отворами на місці очей. Плечі вузькі, без виступів, груди пласкі. Поверхня світло-охристого 

кольору. Висота – 47 мм (рис. 3, 3). Опублікована: [7, с. 47, № 615, рис. ІХ: 1-2]. 

15. Нижня половинка жіночої (?) стоячої схематизованої статуетки. В стегнах 

фігурка розширена, сідниці опуклі, надстегнові виступи відсутні. Ніжка суцільна конічна, в 

литці потовщена, закінчується виділеною ступнею. Вкрита червоною фарбою. Висота – 

52 мм (рис. 3, 6). Опублікована: [7, с. 46, № 583, рис. VIIІ: 3-4]. 

16. Верхня половинка чоловічої (?) сидячої статуетки. Голова на широкій шиї, 

схематизована, зі щипковим носом, очі не позначено. Крилоподібні виступи рук направлені 

вперед-вгору (лівий відбитий). Груди й живіт увігнуті, спина зігнута, що вказує на сидячу 

позу. Висота – 48 мм (рис. 4, 3). Опублікована: [7, с. 43, № 458а, рис. VIIІ: 5-6]. 

Отже, серед антропоморфної пластики поселення «Жолудівка» переважають 

схематизовані статуетки у стоячій позі, на одній конічній або веретеноподібній ніжці, іноді з 

виділеною ступнею (рис. 3, 6, 11), є фрагмент стоячої фігурки на двох з’єднаних перемичкою 

ніжках (рис. 4, 4) – за класифікацією А.П. Погожевої, відповідно, підтипи с2 та с4 [16, с. 21]. 

Представлена одна сидяча статуетка із зігнутою в коліні й спущеною додолу 

ніжкою (рис. 4, 5). Декор є тільки на одній фігурці, у вигляді прокреслених рисок (рис. 3, 2). 

Статуетка з реалістичними рисами зі світлої глини, вкрита жовтогарячим ангобом (рис. 4, 1), 

є імпортом з регіону Південного Бугу, з пам’яток  томашівської групи – за класифікацією Т.Г. 

Мовші, належить до типу 5 [9, с. 4]. Фігурка з червоної глини та «німбом» з наколів (рис. 3, 9) 

є імпортом з канівської групи [19, с. 143-144]. Дві останні вказують на міжплемінні контакти 

трипільського населення Середнього Подніпров’я.  

Грушова. Поселення розташоване на південь-південний захід від села Халеп’я в 

напрямку до с. Верем’я в урочищі Грушова, в місці перетину ґрунтової дороги з р. Бобриця. 

Знаходиться на правому березі річки. Площа складає 150х100 м. Відкрите та досліджувалося 

в кінці ХІХ ст. В.В. Хвойко [18, с. 772-777]. Відноситься до етапу СІ [1, с. 625, № 156]. 

За М.О. Макаренком, «Гора «Грушова», або, як інакше її звуть, «Грошова», знаходиться 

приблизно в п’яти верстах від центру села в напрямку на південний захід, праворуч від 

дороги, що прямує з Халеп’я на Верем’я якраз в тому місці, де дві течії Свірч та Бобриця, 

найближче одна до одної підходять. Лише ця гора і роз’єднує їх. Східний та південно-східний 

боки гори «Грушова» дуже похилі, тягнуться великою площиною; інші схили гори досить 

високі, занадто круті й неприступні. Ці два схили густо усіяно «точками». Нами нанесено на 

план 21 точок, крім тих, що розміщені далі по горбу в Західному напрямку від самої високої 

частини гори. В цій групі розкопи вів В. Хвойка, але про це ніде не згадує.  

«Точок», досліджений нами на «Грушові», містився на самій високій частині схилу і був 

одним з самих крайніх в західній частині групи. Всі характерні особливості точків, 

вищезазначені нами, зустрілись і на «Грушові» зо всіма їх дрібницями. Різниця була лише в 

розмірах (точок досягав 17м протягу) та в тому, що точок мав в південній частині деякі 

відміни від Жолудівських точків. Найбільш видатними і кількістю і значенням знахідками, 

так на Жолудівці, як і на Грушовій – є знахідки керамічні». [7, с. 36]. 

Колекція Грушова (інв. № а108) нараховує 851 одиницю зберігання; комплекс 

матеріалів подібний до жолудівського. Серед керамічних знахідок – 20 од. антропоморфної 

пластики (рис. 5; 6). Відмітимо, що М.О. Макаренко у своїй статті «Халеп’є» в переліку-

каталозі наводить 43 антропоморфні статуетки з «Грушової» [7, с. 44-47].   

Формуваня колекції. У фондах НМІУ зберігаються архівні інвентарні картки 1936 р. на 

предмети, передані від ІІМК УАН за актом № 5 від 12.УІ–31.УІІ. 1936 р.: «урочище Грушова 

поблизу с. Халеп’я. Розкопки М.О. Макаренка 29/VІІ – 15/ІХ 1925 року».  Під №№ 41577, 

41579-41596, 41598-41603 значаться фрагменти антропоморфних статуеток. Цих карток – 25, 

а наявних статуеток у музейній колекції а108 – 16 од.: 41577 – а108/831; 41579 – а108/839; 
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41580 – а108/834; 41581 – а108/840; 41582 – а108/886; 41584 – а108/832; 41587 – а108/888; 

41588 – а108/862; 41589 – а108/885; 41590 – а108/892; 41592 – а108/908; 41595 – а108/887; 

41596 – а108/837; 41601 – а108/864; 41602 – а108/835; 41603 – а108/836. Всього у колекції а108 

«Грушова» значиться 20 од. зб. Також використано нами з таблиць М.О. Макаренка (відсутні 

в колекції) – 6 од.  Таким чином, всього розглянемо 26 статуеток, більшість з них публікується 

вперше. 

Подаємо їх опис.  

1. Верхня половинка чоловічої схематизованої статуетки. Голова сплощена, має 

щипковий ніс та позначене наскрізним отвором одне око (ліве). На маківці – глибокий 

вертикальний отвір (10 мм). Шия масивна, широка, плавно переходить у конічні плечові 

виступи (без отворів),  груди пласкі. Під шиєю заглиблена риска утворює кут, спущений на 

груди (має позначати виріз одягу або шийну прикрасу). Фігурка у профіль зігнута, зображена 

у сидячій позі. Поверхня темна, загладжена, лискована. Висота – 64 мм (рис. 5, 1). Інв. № 

а108/835. Опублікована: [7, с. 44, № 519/1, рис. Х, 5-6; 20, с. 24, рис. 2, 1]. 

2. Нижня половинка торсу схематизованої (жіночої?) статуетки В стегнах розширена, 

сідниці слабоопуклі, розділені рискою. Ніжка конічна, розділена спереду рискою навпіл. 

Поверхня загладжена. Довжина – 46 мм (рис. 5, 3). Інв. № а108/893. 

3. Нижня частина торсу стоячої чоловічої статуетки. В талії фігурка вузька, живіт 

випнутий, широкі надстегнові виступи трикутних обрисів (без проколів). Стегна вузькі, ніжка 

конічна. У профіль фігурка прогнута. Ознака статі позначена конічним наліпом, під ним – 

вертикальна коротка риска, що ділить ніжку навпіл; подібна риска розділяє сідниці. Поверхня 

гладенька, місцями – залишки рудуватого щільного ангобу. Висота – 62 мм (рис. 5, 4). Інв. № 

а108/840. Опублікована: [7, с. 44-45, № 566,  рис. Х, 3-4].  

4. Нижня половинка суцільної веретеноподібної ніжки від статуетки. В литці потовщена, 

донизу звужена й сплющена з боків, кінчик закруглений у вигляді стилізованої ступні. 

Поверхня загладжена. Висота – 49 мм (рис. 5, 5). Інв. № а108/833.  

5. Нижня половина веретеноподібної ніжки від статуетки. В литці розширена та 

потовщена, донизу звужена, закінчується мініатюрною виділеною ступнею, що трохи 

провисає. Поверхня загладжена нерівно, у заглибинах наявні залишки ангобу. Висота – 50 мм 

(рис. 5, 6). Інв. № а108/892.  

6. Середня частина конічної ніжки статуетки, донизу звужена, у профіль трохи зігнута в 

коліні. Поверхня загладжена, вкрита ангобом світло-сірого кольору. Висота – 34 мм (рис. 5, 

7). Інв. № а108/899.  

7. Нижня половинка правої ніжки, належала двоногій стоячій масивній статуетці з 

окремо виліпленими й зімкнутими ніжками. В литці ніжка дуже потовщена, коліно випнуте 

(ймовірно, з поперечним проколом), донизу звужена, закінчується модельованою ступнею. На 

внутрішньому боці – сліди змикання з лівою ніжкою. Решта поверхні нерівно загладжена. 

Довжина – 52 мм (рис. 5, 8). Інв. № а108/862.  

8. Веретеноподібна ніжка від статуетки. В литці розширена й потовщена, кінчик 

звужений, сплощений, спереду сколотий (можливо, була виділена невеличка ступня). 

Поверхня нерівна, ліплення досить недбале, зі слідами пальців та нігтів. В заглибинах – 

залишки рудого ангобу. Довжина – 53 мм (рис. 5, 9). Інв. № а108/888.  

9. Середня частина веретеноподібної ніжки від статуетки. В литці потовщена. Поверхня 

сірувато-жовта, загладжена. Довжина – 38 мм (рис. 5, 10). Інв. № а108/832. 

10. Середня частина конічної ніжки від статуетки. В литці потовщена. Поверхня 

загладжена, вкрита жовтаво-коричневим ангобом. Довжина – 53 мм (рис. 5, 11). Інв. № 

а108/836.  

11. Масивна конічна ніжка від статуетки. Можливо, закінчувалась виділеною ступнею 

(збита).  Довжина – 48 мм (рис. 5, 12). Інв. № а108/898.  

12. Нижня частина ніжки від статуетки, з виділеною модельованою ступнею. Поверхня 

загладжена, наявні залишки чорної фарби (можливо, поверхня була суцільно пофарбована у 
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чорний колір, тобто розпис позначав взуття типу чобітка). Висота – 26 мм; довжина ступні – 

28 мм (рис. 5, 13). Інв. № а108/889.  

13. Верхня половинка тулуба жіночої схематизованої статуетки (голова з шиєю відбита). 

Плечові виступи (відбиті) мали по наскрізному отвору. Тулуб сплощений, широкий, груди 

позначені невеличкими горбиками. Від шиї на груди спущені кутом по два рядки наколів. На 

спині від пояса підіймається нерівна коротка і широка заглиблена риска. Поверхня загладжена. 

Наколи, ймовірно, зображають прикраси або виріз одягу. Висота – 38 мм (рис. 6, 1). Інв. № 

а108/839. Опублікована: [7, с. 47, № 603, рис.VII, 1-2; 20, с.24, рис. 2, 3]. 

14. Верхня половинка тулуба жіночої схематизованої стоячої статуетки. Округлі плечові 

виступи з наскрізним отвором, груди позначені невеликими опуклинами. Спереду від шиї на 

груди спущені дві подвійні риски, що сходяться під кутом. Поверхня добре загладжена, вкрита 

щільним шаром ангобу сірувато-коричневого та рудуватого кольору. Висота – 43 мм (рис. 6, 

3). Інв. № а108/831. Опублікована: [7, с. 47, № 601, рис. ІХ, 5-6; 20, с. 24, рис. 2, 2]. 

15. Верхня частина тулуба жіночої статуетки (голова з шиєю відбита). Тулуб сплощений, 

широкий, плечові виступи півкруглі, з наскрізним отвором, груди позначені невеликими 

опуклинами. Поверхня загладжена, темно-жовта. Подекуди в заглибинах збереглась червона 

фарба (ймовірно, фігурка була пофарбована у червоний колір). Висота – 33 мм (рис. 6, 4). Інв. 

№ а108/887.  

16. Нижня половинка торсу жіночої (?) статуетки. Спереду фігурка рівна, живіт плаский, 

стать не позначено (рисками намічений лише кут). Надстегнові виступи конічні, без проколів. 

Стегна широкі, сідниці розділені розлогою виїмкою. Ніжка конічна. Поверхня загладжена, 

вкрита світлим ангобом. Висота – 35,5 мм (рис. 6, 5). Інв. № а108/908.  

17. Нижня частина торсу статуетки (поверхня спереду збита). В стегнах розширена, 

сідниці опуклі, розділені розлогою виїмкою. Ніжка суцільна, типу конічних. Поверхня 

загладжена, вкрита щільним коричневим ангобом. Висота – 41 мм (рис. 6, 6). Інв. № а108/837.  

18. Нижня частина торсу статуетки – стегна (спереду збиті). Сідниці опуклі, розділені 

розлогою виїмкою, надстегнові виступи мали по наскрізному проколу. Ніжка суцільна, 

конічна. Поверхня загладжена.  Висота – 31 мм (рис. 6, 7). Інв. № а108/886.  

19. Нижня половина веретеноподібної ніжки від статуетки. В литці розширена й 

потовщена, донизу звужена, закінчується ледь вигнутим закругленням. Поверхня нерівно 

загладжена. Висота – 44 мм (рис. 6, 12). Інв. № а108/885.  

20. Нижня половина веретеноподібної ніжки від статуетки. В литці потовщена,  по боках 

розширена, донизу звужена й на кінці закруглена. Поверхня недбало загладжена, можливо, 

ангобована, сіро-жовтого кольору. Висота – 45 мм (рис. 6, 13). Інв. № а108/834. 

Опублікована: [7, с. 46, № 591, рис. VIII, 7-8]. 

Далі подаємо опис 6-ти статуеток за рисунками М. Макаренка (відсутні в колекції).  

21. Нижня половинка торсу чоловічої схематизованої статуетки.  Зображена у стоячій 

позі, на суцільній конічній ніжці. Живіт плаский, стегна вузькі, з півкруглими надстегновими 

виступами без проколів, стать позначено видовженим наліпом. Сідниці опуклі, спина пряма. 

Висота – 45 мм (рис. 5, 2). Опублікована: [7, с. 44, № 561(?), рис. ІХ, 7-8]. 

22. Верхня половинка торсу жіночої схематизованої статуетки. Голова відбита, навколо 

шиї – пружок. Плечові виступи конічні, закруглені, з наскрізним отвором. Груди позначені 

опуклинами (права збита), талія тонка. Колір поверхні чорний. Висота – 47 мм (рис. 6, 2). 

Опублікована: [7, с. 44, № 519/2, рис. Х, 1]. 

23. Нижня половинка торсу жіночої схематизованої статуетки (від пояса до колін). У 

стоячій позі, на суцільній конічній ніжці. Стегна широкі, з півкруглими 

надстегновими виступами з наскрізним отвором, сідниці опуклі. Колір поверхні чорний. 

Висота – 50 мм (рис. 6, 8). Опублікована: [7, с. 44, № 563, рис. VIIІ, 9-10]. 

24. Торс сидячої статуетки з різко вираженою стеатопігією. Голова з шиєю і плечі 

відбиті, також – ноги вище колін. Груди великі, дещо провислі, надстегнові виступи широкі, 

підтрикутні, закруглені, без проколів. Сідниці звужені, верхня частина суцільної ніжки 

простягнута вперед. Оздоблена відтисками трикутного штампа: ланцюжок відбитків утворює 
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пояс навколо стегон, відбитки трикутних ямок меншого розміру у вигляді звисаючих дуг є 

на грудях. Первинна статева ознака – чоловіча.  Андрогін? Висота – 55 мм, ширина – 

43 мм (рис. 6, 9). Опублікована: [7, с. 47, № 600, рис. VII, 5-6-7]. 

25. Нижня частина торсу жіночої стоячої статуетки – від пояса до колін. Стегна вузькі, 

ніжка конічна, стать позначено розділеним кутом. Сідниці розділені глибокою рискою, 

частково спущеною на ніжку, над стегнами – заглиблений пояс. Глина темно-сіра. Висота – 38 

мм (рис. 6, 10). Опублікована: [7, с. 47, № 603, рис. VIIІ, 1-2]. 

26. Нижня половинка сидячої жіночої статуетки. Ніжка суцільна, з потовщеною 

провислою литкою (кінчик відбитий). Ознака статі – у вигляді прокресленого кута. Глина 

охриста. Довжина – 85 мм (рис. 6, 11). Опублікована: [7, с. 44, № 554, рис. Х, 2].  

Серед розглянутих статуеток з поселення Грушова переважають схематизовані 

у стоячій позі на одній конічній або веретеноподібній ніжці, деякі з виділеною 

ступнею (рис. 5, 6, 13), є стояча на двох стулених ніжках (рис. 5, 8) – за класифікацією А. П. 

Погожевої, відповідно, підтипи с2 і с4 [16, с. 21]. Остання – з надто потовщеною литкою, що, 

на думку А.П. Погожевої, є однією з ознак подніпровської пластики [16, с.87]. Дві сидячі 

статуетки з простягнутою вперед суцільною конічною ніжкою (рис. 6, 9, 11), з них перша – 

жіноча, друга – андрогін – тобто має як жіночі, так і чоловічі статеві ознаки. Присутні явно 

чоловічі фігурки (рис. 5, 1, 2, 4), і беззаперечно жіночі (рис. 6, 1-4, 10, 11). Є статуетки, на 

яких не позначено стать (рис. 5, 3; 6, 5, 8), ми їх відносимо до жіночих, оскільки саме для 

пізньотрипільських жіночих фігурок Подніпров’я характерне загладжене місце лона, без 

прокресленого трикутника [13, с.145-146, рис. 79,1]. Оздоблення заглибленими 

рисками (виріз одягу?) є на двох фігурках (рис. 5, 1; 6, 3), ще на двох – відтисками 

штампа (рис. 6, 1, 9). 

Висновки.  

Антропоморфна пластика поселень Жолудівка і Грушова подібна за технологією 

виготовлення та типологією. Більшість статуеток виготовлені з сірувато-жовтої або темно-

сірої, майже чорної глини з домішкою дрібного піску, на деяких частково зберігся щільний 

коричнюватий або рудий ангоб. Фігурки схематизовані, жіночі та чоловічі, зображені 

переважно у стоячій позі, на суцільній конічній ніжці з модельованою ступнею. Є статуетки, 

стоячі на двох окремих ніжках, а також сидячі з простягнутою вперед конічною ногою або 

зігнутою в коліні й спущеною додолу.  

Орнамент незначний, заглиблений. Виняток становить статуетка з реалістичними 

рисами із Жолудівки, виготовлена зі світлої тонкоструктурної глини та вкрита жовтогарячим 

ангобом. Вона є імпортом з томашівської групи. 

Т.Г. Мовша у кількох працях надає характеристику антропоморфній пластиці 

коломийщинської групи (культури): 1) Іконографія пластики продовжує художні традиції 

статуеток Коломийщини ІІ; 2) Переважають схематизовані жіночі фігурки у стоячій позі на 

одній конічній ніжці, часто з потовщеною литкою, що закінчується ступнею, а також є жіночі 

й чоловічі сидячі статуетки з зігнутими в коліні ногами, не орнаментовані; 

3) Реалістична пластика частково відображає вплив томашівської культури, проте жіноча без 

волосся [10, с.30; 11, с. 40; 12, с. 242-243].  

А.П. Погожева, характеризуючи антропоморфну пластику Середнього Подніпров’я, 

відзначає її своєрідність: гранчастий тулуб, широко відтягнуті надстегнові виступи, надто 

потовщені литки тощо [16, с. 87]. Т.Г. Мовша трактувала ці риси подніпровської 

антропоморфної пластики як показник місцевих племінних особливостей [8, с. 176]. Вона 

наголошувала, що антропоморфна пластика відображає місцеві етнографічні племінні риси і 

є показовою для виділення локальних варіантів культури [10, с. 33]. 

Дослідження стилістики статуеток з обох поселень – Жолудівка і Грушова – виявило їх 

схожість і дозволило віднести до пам’яток типу Коломийщина І етапу СІ культури. 

Серед антропоморфної пластики Коломийщини І є прямі аналоги статуеткам з даних 

поселень [14; 15, с. 76, рис. 57-60; с. 103-104, рис. 41-44]. 
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Таким чином, введення у науковий обіг комплексів антропоморфної пластики з 

поселень Жолудівка і Грушова, які належать до кола пам’яток  типу Коломийщина І, 

доповнюють джерелознавчу базу пізньотрипільських пам’яток Середнього Подніпров’я. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Відейко М.Ю. та інші. с. Халеп’я, Обухівський район, Київська область. Уроч. 

Жолудівка (№ 155); уроч. Грушова (№ 156) // Археологічні пам’ятки трипільської культури 

на території України. Реєстр. – ЕТЦ. – К., 2004. – Т. І. – С. 625. 

2. Відейко М.Ю. Халеп’я // ЕТЦ. – К., 2004. – Т. ІІ. – С. 570. 

3. Ляшко С.М. Макаренко Микола Омелянович // ЕТЦ. – К., 2004. – Т. ІІ. – С. 321-322. 

4. Макаренко М. Досліди на Остерщині. Євминка // КЗ ВУАК, 1925. – К., 1926. – С. 61-

64. 

5. Макаренко М. Етюди з обсягу трипільської культури // ТКУ. – К., 1926. – Вип. І. – С. 

165-186. 

6. Макаренко М. Євминка // КЗ ВУАК, 1926. – К., 1927. – С. 84-87. 

7. Макаренко М. Халеп’є // КЗ ВУАК, 1925. – К., 1926. – С. 33-50. 

8. Мовша Т.Г. К вопросу о развитии трипольской антропоморфной пластики // КСИА АН 

УССР. – К., 1953. – Вып. 2. – С. 85-87. 

9. Мовша Т.Г. Нові дані про антропоморфну реалістичну пластику Трипілля // 

Археологія. – 1973. – № 11. – С. 3-21.  

10. Мовша Т.Г. Об антропоморфной пластике трипольской культуры // СА. – 1969. –  №2. – 

С. 15-34. 

11. Мовша Т. Пластика Трипільсько-Кукутенської спільності (аспект культурогенезу) // 

Трипільська культура України (до 100-річчя відкриття). Тези доповідей і повідомлень 

міжнародної наукової конференції. – Львів, 1993. – С. 38-41.  

12. Мовша Т.Г. Поздний этап трипольской культуры // Археология Украинской ССР. – К.: 

Наукова думка, 1985. – Т. І. – С. 223-243.  

13. Пассек Т.С. Периодизация трипольских поселений // МИА. – М.-Л., 1949. –  № 10. – 

248 с.  

14. Пассек Т.С. Трипільське поселення Коломийщина (розкопки 1934-1938 рр.) // 

Трипільська культура. – К., 1940. – Т. І. – С. 9-33; 

15. Пассек Т.С. Звіти про розкопки жител (площадок №№ 1, 2, 4, 11) // Трипільська 

культура. – К., 1940. – Т. І. – С. 43-177.  

16. Погожева А.П. Антропоморфная пластика Триполья. – Новосибирск, 1983. – 145 с. 

17. Рукописный каталог Археологического Отдела Киевского Городского Музея 

Древностей и Искусств // НА НМІУ. – Т. ІІ. – Кн.VІ. – С. 309.    

18. Хвойко В.В. Каменный век Среднего Приднепровья // Труды ХІ АС в Киеве в 1899 г. 

– М., 1901. – Т. І. – С. 772-777.  

19. Якубенко О.О. Трипільська розписна пластика з розкопок В.В. Хвойки в Середньому 

Подніпров’ї // Вікентій В’ячеславович Хвойка та його внесок у вітчизняну археологію (до 

150-річчя від дня народження): тематичний зб. наук. праць. – К., 2000. – С. 125-148.  

20. Якубенко О.О. Трипільські колекції з розкопок М.О. Макаренка біля Халеп’я та 

Євминки // IV наукова конференція Археологія Київщини. 21 квітня 2017 року. Тези 

доповідей. – С. 23-25, іл.  

21. Makarenko N. Skulpture de la civilization Trypillienne en Ukraine // Jahrbuch für 

prähistorische und ethnographische Kunst (IPEK). – Leipzig, 1927. – S. 119-130. 

 

  



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

144 

СКОРОЧЕННЯ: 

АС – Археологический съезд 

ЕТЦ – Енциклопедія трипільської цивілізації 

ІІМК УАН – Інститут історії матеріальної культури Української академії наук  

КЗ ВУАК – Коротке звідомлення Всеукраїнського археологічного комітету 

КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук  

УССР 

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР 

НА НМІУ – Науковий архів Національного музею історії України  

СА – Советская археология  

ТКУ – Трипільська культура на Україні 

 

Olena Yakubenko 

ANTHROPOMORPHIC PLASTIC FROM TRYPILLIAN SETTLEMENTS ZHOLUDIVKA 

AND GRUSCHOVA NEAR VILLIAGE HALEPIA IN THE KYIV REGION 

The National Museum of Ukrainian History maintains the collections of archaeological 

artifacts from Trypillian settlements Zholudivka and Gruschova near village Halepia in the Kyiv 

Region, excavated by M. O. Makarenko in 1925. This article is dedicated to publication of 

anthropomorphic figurines (more than 30 items) from these collections. The investigations of 

statuettes stylistic from both settlements revealed their similarities and allowed to relate them to the 

type Kolomyjshchina I and cultural stage CI. 

Keywords: Trypillian archaeological culture, settlement, Zholudivka, Gruschova, 

anthropomorphic plastic art, statuettes. 
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Рис. 1. М.О. Макаренко. Фото. 

 
Рис. 2. Карта поселень трипільської культури в районі с. Халеп’я (фрагмент). 

За Т.С. Пассек. 
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Рис. 3. Жолудівка. Антропоморфна пластика: 1– 11. 
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Рис. 4. Жолудівка. Антропоморфна пластика: 1– 5. 

 

 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 13 (15), 2018 
_______________________________________________________________________________________ 

148 

 
Рис. 5. Грушова. Антропоморфна пластика: 1–13. 
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Рис. 6. Грушова. Антропоморфна пластика: 1–13. 
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МИХАЙЛО РОЗДОБУДЬКО – ДОСЛІДНИК ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ 

СТАРОВИНИ (ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

 

Роздобудько Михайло Віталійович народився 8.11.1948 р. у м. Переяславі-

Хмельницькому Київська обл. Мати, Нестеровська Євдокія Сергіївна, працювала 

у Переяслав-Хмельницькому історичному музеї науковцем, згодом завідувачем 

відділу фондів. Михайло Роздобудько з дитинства призвичаївся до музейного 

життя.  

Закінчив геологічний факультет Київського державного університету 

ім. Т.Г. Шевченка (1967-1972 рр.).  

Трудову діяльність розпочав у Правобережній геологічній експедиції (1972-

1973), згодом працював у Закарпатській геологічній експедиції (1973-1991), 

Черкаській геологорозвідувальній експедиції (1991-1994), де займав посади 

геолога, старшого геолога, головного геолога.  

З 1994 по 2017 рр.  Михайло Віталійович працював у Переяслав-

Хмельницькому державному історико-культурному заповіднику, згодом (1999) – 

Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» старшим 

науковим співробітником науково-дослідного археологічного відділу (1994-2007), 

потім – науково-дослідного відділу «Археологічний музей» (2007-2017).  

Він організував або брав участь більш ніж у 20 археологічних експедиціях, в 

результаті яких відкрито та введено до наукового обігу декілька десятків нових 

археологічних пам’яток. Склав та взяв участь у написанні 14 наукових звітів за 

результатами археологічних досліджень. Займався пам’яткоохоронною 

діяльністю, рятуючи від знищення пам’ятки археології, що розмивається на 

узбережжі Канівського водосховища. Завдяки його зусиллям, високій кваліфікації 

та відданості своїй справі врятована для науки цінна інформація, що заповнила 

маловідомі сторінки історії краю, зокрема з проблем степового енеоліту 

(пивихинська культури), культур епохи бронзи в Середньому Подніпров’ї  

(середньодніпровська культура, культура кулястих амфор, бабинська культура), 

раннього залізного віку (скіфські пам’ятки Переяславського Лівобережжя), 

ранньослов’янської проблематики тощо. Новими археологічними матеріалами, 

здобутими дослідником, поповнились фонди заповідника.  

Михайло Віталійович подавав пропозиції по визначені охоронних зон 

пам’яток давнього Переяслава та взяв активну участь у обговоренні проблематики 

Генерального плану організації території НІЕЗ «Переяслав». Регулярно вводив у 

науковий обіг нові знахідки та результати своїх досліджень у спеціалізованих 

збірниках (АВУ, АДУ, Археологія, АЛЛУ та ін.). Брав участь у багатьох наукових 

конференціях, семінарах та круглих столах у Києві, Каневі, Комсомольську, 

Рязані, Воронежі, Мелітополі, Переяславі-Хмельницькому.  

М.В. Роздобудько опрацював ряд науково-дослідних тем, таких як «Пам’ятки 

та археологічні комплекси епохи енеоліту-ранньої бронзи Переяславського 

Лівобережжя» (2006-2008), «Ранньослов’янські пам’ятки Переяславщини» (2008), 

«Ритуальні комплекси пізньої бронзи Переяславського Лівобережжя» (2009-2010), 

«Фібули початку-середини І тис. н.е. із Потрубіжжя в колекціях НІЕЗ «Переяслав» 

(2011), розробка яких втілилась у наукових публікаціях, каталогах, статтях. 
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Має 43 наукові праці, опублікованих у наукових збірниках, монографічних 

та періодичних виданнях археологічного спрямування. Був автором окремих 

розділів колективних монографій «Нариси історії давнього Переяслава» (2007), 

«Переяслав у віках» (2007). У 2011 р. підготував до друку серію нарисів про 

археологічні пам’ятки Переяславщини. Брав участь у створенні буклету 

«Археологічний відділ» (до 30-річчя археологічного відділу) НІЕЗ «Переяслав» 

(2009), розробив макет буклету «Скіфський час на Переяславщині» (2008), 

альбому-путівника «Місто музеїв Переяслав» (2010). У 2015 році вийшла друком 

його власна монографія «Що розповідають та приховують археологічні 

пам’ятки», де автор проявив себе талановитим популяризатором давньої історії 

та археології України. Викладені жваво й дохідливо, історичні факти, здобуті 

археологічними дослідженнями, стали захопливою мандрівкою у загадки й 

таємниці історії. 

Створював експозиції розділів археологічного музею та склав тексти 

екскурсій до розділів експозиції археологічного музею: «Епоха бронзи», 

«Скіфський час», «Ранні слов’яни», «Переддень утворення ранньої давньоруської 

держави». Побудував кілька виставок в приміщенні археологічного музею за 

результатами своїх досліджень: «Ранньослов’янські пам’ятки лісостепової зони 

Східної Європи», «Дослідження Переяславської археологічної експедиції», 

«Археологічні дослідження узбережжя Канівського водосховища». Здійснив 

наукову обробку ряду колекцій, оформив та здав їх до наукових фондів НІЕЗ 

«Переяслав». Розробив тексти лекцій «Золото в історії людства», «Змійові вали». 

Надавав консультації для багатьох проектів ЗМІ, зокрема, «Відпочивайте в 

Україні», «Сім чудес Переяславщини», «Давній Переяслав в літописах та 

світлинах» та інших. 

Має відзнаку Міністерства культури та туризму України (2007 р). 

Нагороджений грамотами та подяками НІЕЗ «Переяслав».  

Вітаємо М.В. Роздобудька із ювілеєм та дякуємо йому за більш ніж 23-річну 

співпрацю на ниві досліджень археології Переяславщини. 

 

8 листопада 2018 року. 

 

Колеги-археологи НІЕЗ «Переяслав» 
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Рис. 1. 1 – Михайло Роздобудько – дослідник переяславської старовини; 

2 – учасники археологічна експедиція 2004 р. під керівництвом М.В. Роздобудька. 
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Рис. 2. 1 – Михайло Роздобудько на розкопках у Переяславі, 1955 р.; 

2 – М.В. Роздобудько за обробкою археологічних матеріалів, 2005 р. 
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Рис. 3. 1 – М.В. Роздобудько на подвір’ї Музею трипільської культури, 2007 р.; 

2 – Михайло Роздобудько та Галина Бузян на розкопках Переяславського ґрунтового 

могильника давньоруського часу, 2007 р. 
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Рис. 4. 1 – М.В. Роздобудько у робочому кабінеті, 2008 р.; 

2 – М.В. Роздобудько на пам’ятці Городок, 2008 р. 
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Рис. 5. 1 – М.В. Роздобудько з учасниками наукової конференції у с. Трипілля, 2011 р.; 

2 – М.В. Роздобудько під час археологічної розвідки по р. Супій, 2013 р. 
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