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Публікуються матеріали досліджень поселення 
трипільської культури, відкритого у 1988 р. в 
ур.Узвіз-2,с. Циблі,  Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. 

Поселення трипільської культури поблизу 
с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл. відкрите у 1988 р. під час 

розвідок археологічної експедиції Переяслав-
Хмельницького державного історико-культурного 
заповідника [1, с. 2; 4, с. 16-18]. Поселення 
знаходиться за 0,1-0,2 км від південно-західної 
околиці села Циблі, в урочищі Узвіз, пункт 2, на 
краю другої надзаплавної лесової тераси лівого 
берега Дніпра, яка в цьому місці має значну висоту – 
основні позначки сягають 100-120 м. Висота тераси 
в околицях с. Циблі досягає 10-15 м. В результаті 
ерозії в ур. Узвіз-2 утворений уступ лесової тераси, 
який має характер виположеного схилу, на нижній 
приступці якого, на березі колишньої р. Циблі, 
нині затопленої водами Канівського водосховища, 
й розміщені залишки пізньотрипільського 
поселення. (Рис. 1; 6). Матеріали трипільської 
культури були зібрані на площі близько 200 х 
100 м. Крім трипільських тут виявлені також 
знахідки черняхівської та давньоруської культур. 

Ще у 1980-1981 рр. А.П. Савчуком проводились 
збори археологічних матеріалів з території цієї 
багатошарової пам’ятки, прив’язаної дослідником 
до ур. Підпоринці (також Птахоферма або Кошара) 
[8, рис. 1; 9]. У колекції, зібраної А. Савчуком, 
що зберігається у фондах заповідника, виявлено 
декілька уламків посуду трипільської культури. 
Розвідки 1989 р. теж дали невелику кількість 
знахідок з нововідкритого поселення [2, с. 2]. 
У 1995 р. з метою досліджень різночасових 
пам’яток в районі с. Циблі була організована 
Лівобережно-Дніпровська слов’яноруська 
археологічна експедиція Інституту археології 
НАН України [10]. Роботи в ур. Узвіз, п. 2 мали на 
меті комплексне вивчення багатошарової пам’ятки 
трипільської, черняхівської та давньоруської 
культур, з використанням геофізичних досліджень, 
проведених Г.М. Вайнером, геологічних та 
археологічних розвідок та стаціонарних 
археологічних розкопок [10, с. 5-7, 23-34, 50-52]. 

Трипільська кераміка знайдена в розкопі 1 та у 
шурфах 3, 4, 6, 7, 8, 11, закладених на широкій 
площі для перевірки зафіксованих геомагнітних 
аномалій (рис. 2). Культурний шар в означених 
шурфах має потужність від 0,30-0,40 м до 0,50-0,60 
м і включає переважно трипільську та черняхівську 
кераміку. Таким чином, на сьогодні площа 
трипільського поселення з фіксованим культурним 
шаром складає приблизно 80-100х15 м (до 1,5 га). 

У 1995 р. у шурфі 4 виявлено рештки наземного 
житла – «площадки», для дослідження якої 
розкопки були продовжені у 1996 р. [10, с. 8; 3, 
с. 19-22]. Шурф 4 був розширений у розкоп 2 
розміром 28 кв. м, доведений до глибини 0,60 м, 
максимальна глибина у розкопі була досягнута 
після вибірки господарської ями черняхівської 
культури – 1,40 м від сучасної денної поверхні. 
Рештки житла трипільської культури являли 
собою незначні скупчення аморфних шматків т.зв. 
валькової обмазки, які залягали малопотужним 
не суцільним шаром у горизонтальній площині 
на глибині 0,35-0,40 м на площі близько 2х2 
м. У східній частині ці рештки були порушені 
заглибленою спорудою черняхівської культури. На 
цьому ж рівні, але на ширшій площі (приблизно 
4х2 м) виявлено кілька неповних розвалів ліпного 
посуду від двох амфор з мальованою та  лощеною 
поверхнями, великої посудини з наліпом, що 
імітує ручку зооморфного вигляду, великої 
конічної мальованої миски і гострореберного 
кубка (рис. 3-5). З площі житла у розкопі 2 (1996 
р.) та шурфі 4 (1995 р.) всього зібрано більш ніж 
140 уламків посуду, два кам’яні розтиральники, 
уламок керамічного дископодібного предмета 
невизначеного призначення. 50 уламків посуду 
виявлені у розкопі І; 13 – у шурфі 6. Всі означені 
шурфи і розкопи знаходились в південній частині 
досліджуваної ділянки, недалеко від урізу води. 
Звідси ж походить й основна частина підйомного 
матеріалу розвідок 1988-89 рр. Під час шурфування 
1989 р. у східній частині поселення за 100 м від 
краю берега водосховища трипільські матеріали, 
в т.ч. кістяна проколка, були виявлені на глибині 
1,2 м, напевно в заповненні ями, що засвідчує 
наявність, крім наземних, також і заглиблених 
об’єктів цього часу. [2, с. 2]. 
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Геомагнітне обстеження центральної частини 
поселення та перевірка отриманих даних 
шурфуванням у 1995 р. не виявили більш-менш 
повно збережених наземних археологічних об’єктів 
трипільського часу, що разом з результатами 
розкопок, може свідчити про суттєве пошкодження 
культурного шару на всій площі пам’ятки – 
рештки наземних будівель з обпаленою обмазкою 
практично не збереглися в достатньо виразному 
вигляді. Це дозволяє припустити, що під час 
переселення мешканців старого села Циблі на 
узвишшя, місцевість було піддано земляним 
роботам з метою перепланування, що й відбилося на 
стані культурних відкладів. При цьому незайманий 
культурний шар зберігся окремими ділянками, 
завдяки чому у відносно непоганому стані 
виявилися черняхівські та давньоруські житлові та 
господарські споруди, заглиблені у землю. Рештки 
ж наземних споруд, насамперед трипільського часу, 
могли значно постраждати. [10, с. 34-35]. Ми були 
свідками інтенсивної виборки верхнього шару 
землі екскаватором під час відвідин пам’ятки у 1989 
р. Проте не включено, що традиційні «площадки» 
на цій пам’ятці відсутні.

Керамічний комплекс представлений 
здебільшого фрагментами, частина яких – це 
неповні розвали, що дають уявлення про форми та 
розміри посудин. В цілому посуд відноситься до 
двох основних груп: кухонний та столовий. 

Кухонний посуд, представлений нечисленними 
уламками, складає близько 9% від усієї колекції. 
Уламки належать достатньо великим горщикам, у 
глиняній масі яких присутня товчена черепашка або 
вигорілі органічні включення, деякі орнаментовані 
по краях вінець насічками, вертикальними 
розчосами на шийці та нігтьовими вдавленнями 
(рис. 3, 1). До рідкісних форм посуду цієї ж групи 
нами віднесений уламок стінки ліпної посудини 
з густо розміщеними наскрізними отворами – 
цідилки (рис. 3, 2).

Столовий посуд поділяється на дві підгрупи: 
І – неорнаментований або зрідка прикрашений 
врізаними лініями, насічками, наліпами з 
підлощеною чи загладженою поверхнею 
(відповідно 67% та 2%); ІІ – мальований, з 
монохромним розписом коричневою фарбою по 
ангобованій та підлощеній поверхні (23% від усієї 
колекції посуду).

Серед столового посуду першої підгрупи 
значний відсоток складають фрагменти посудин 
з лискованою поверхнею світло-коричневих 
та червонясто-цегляних кольорів. Виділяється 
окремий підтип лискованого посуду з чорною 
або коричнево-чорною поверхнею, глиняна 
маса  щільна, з домішкою піску, черепок важкий 

(складає близько 10% від усієї колекції). Інша 
частина має загладжену поверхню коричневих та 
червонястих тонів. В глиняній масі присутні пісок, 
часто включення крупних та дрібних залізистих 
часток, зрідка – домішки шамоту. За формами 
виділяються конічні та сферичні миски (рис. 3, 9, 
11-13), великі біконічні посудини з відігнутими 
короткими вінцями та втопленими ручками-
вушками («амфори») (рис. 5, 2, 6), реконструюється 
велика широкогорла біконічна посудина з наліпом 
зооморфного вигляду, розміщеним під горлом 
(рис. 4, 2). На одній з крупних посудин із сірувато-
коричневою лощеною поверхнею зберігся високий 
наліп циліндричної форми (рис. 3, 5). На двох 
уламках напівсферичних мисок присутні фігурні 
горизонтальні виступи на вінцях (рис. 3, 3). є 
кілька уламків від мініатюрних посудинок, в т.ч. 
мініатюрний горщик (рис. 3, 6). Врізаний орнамент 
у вигляді дугоподібних відрізків ліній або насічок 
по краю вінчика присутній на кількох фрагментах, 
зокрема, від великої посудини з широкими 
відігнутими вінцями (рис. 3, 4). 

Мальований столовий посуд другої підгрупи 
поділяється на тонкостінний, формований з 
ретельно замішаної глини, світло-палевих і 
жовтуватих відтінків та більш товстостінний, 
у глиняній масі якого часто присутні дрібні 
та крупні зерна залізистих включень. Колір 
обпалу світло-цегляних та жовто-коричневих 
відтінків. Розпис коричневою фарбою нанесений 
на поверхню посуду, вкриту червонувато-цегляним 
або коричневим ангобом та здебільшого підлощену. 
Уламки мальованого посуду належать мискам (рис. 
3, 10, 14), амфорам (рис. 4, 1; 5, 1, 3, 8), глекам (без 
ручок) та кубкам (рис. 5, 4, 5, 7). Розпис зберігся 
фрагментарно на деяких уламках від амфор, мисок 
та кубка: це композиції з широких навскісно 
розміщених стрічок, що складаються з паралельних 
вузьких ліній, обмежених по краях широкими. На 
амфорах – розпис з фестонними композиціями (рис. 
5, 1, 3). Миски розписані зсередини: це стрічки, 
що віялоподібно розходяться від центру до країв 
вінець (рис. 3, 10, 14). Цікавий фрагмент (1988 р.) 
розписного тонкостінного кубка з широким плавно 
відігнутим вінчиком і невеликим наліпом по плічку 
із залишками розпису коричневою фарбою (рис. 
5, 4), а також фрагменти невеликих біконічних 
гострореберних посудин – глеків чи кубків з 
високою шийкою (рис. 5, 5, 7). Серед цієї підгрупи 
посуду присутні імпорти з Канівської локальної 
групи трипільських громад Подніпров’я.

До керамічного комплексу віднесений також 
фрагмент предмета невизначеного призначення у 
вигляді плоского круга діаметром 10 см, товщиною 
1,2-1,3 см, глиняна маса якого подібна по складу 
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до маси кухонного посуду пористої структури з 
вигорілими включеннями (рис. 3, 8).

Серед інших знахідок з  поселення – 
фрагментована кістяна проколка із загостреним 
та відшліфованим кінцем, довжиною 5,6 см, мах. 
діаметром 0,9 см (рис. 3, 7), чотири розтиральники 
різних форм і розмірів (цілих та в уламках) з 
кварцитоподібного рожевого та сірого пісковику. 

У цілому керамічний комплекс поселення 
трипільської культури Циблі-Узвіз за своїми 
о сновними ознаками та  у  в ідсотковому 
співвідношенні близький до комплексу поселення 
Крутуха-жолоб та до матеріалів пізньотрипільських 
пам’яток лукашівської локально-хронологічної 
групи Лівобережжя Дніпра. [3, с. 6-8, 13-14, 18; 5, 
с. 292-296].

Уламок стінки столового лощеного посуду 
трипільської культури виявлено в культурному 
шарі під час зачистки урвища берега водосховища 
в ур. Церква (рис. 1), на останці борової тераси, що 
знаходиться за 1 км на південний схід від поселення 
в ур. Узвіз-2, через протоку водосховища – долину 
колишньої р. Циблі [10, с. 13]. Найближчі пункти 
зі знахідками кераміки трипільської культури 
зафіксовані на багатошарових пам’ятках борової 
тераси Городок 2-3 та Біле Озеро І, що розміщені 
відповідно за 3 км на північний захід і за 4 км на 
південний схід від ур. Узвіз, і датовані як етапом 
СІ, так і етапом СІІ (софіївський тип) [6, с. 278, рис. 
3; 7, с. 254, рис. 1]. 

Таким чином, поселення Циблі-Узвіз можна 
віднести до достатньо типових трипільських 
поселень етапу СІ, судячи з набору керамічних 
матеріалів, практично синхронним з поселенням 
Крутуха-жолоб. Значні пошкодження культурних 
нашарувань проте не виключають сподівань на 
поповнення колекції знахідок у разі подальших 
досліджень.
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Buzian H., Bilousko V.
THE SETTLEMENT TSYBLI-UZVIZ OF 

TRYPILLIA CULTURE AT THE LEFT BANK OF 
DNIPRO

The research results of Trypillia settlement, found 
out in the village of Tsybli, Uzviz-2, Pereyaslav-Khmel-
nytsky district, Kyiv region in 1988, are published in 
the paper.
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Рис. 1. Карта-схема розміщення поселення трипільської культури в ур. 
Узвіз-2 поблизу с. Циблі.

Рис. 2. Схема магнітометричних вимірів з відмітками магнітних аномалій 
(за Г. М. Вайнером) і закладених на них шурфів 1-12 та розкопів І, ІІ на 

площі поселення трипільської культури Циблі-Узвіз.
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Рис. 3. Кухонний (1, 2) та столовий (4-6, 9-14) посуд, уламки кістяної 
проколки (7) та керамічного предмета (8) з поселення Циблі-Узвіз.
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Рис. 4. Столовий посуд поселення Циблі-Узвіз: 1 – мальована амфора;
 2 – біконічна посудина з наліпами. 
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Рис. 5. Столовий посуд поселення Циблі-Узвіз: 1, 3, 4, 5, 7, 8 – 
мальований; 2, 6 – неорнаментований.
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Рис. 6. Вигляд на місце розташування поселення Циблі-Узвіз з 
північного заходу. Фото 2010 р.


