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Рис. 5. Сучасна реконструкція будинку св. Петра у Капернаумі 

(URL: https://slovobozhie.com/2021/06/arheologi-nashli-dom-apostola-petra-v-kotorom-

byval-iisus-hristos.html). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ 

СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО 

ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» 2019 Р. 

 

Стаття присвячена результатам науково-рятівних археологічних досліджень, 

проведених у 2019 р. на території Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

Детально подано опис шести поховань, виявлених у межах ґрунтового могильника 

давньоруського часу. Проведено аналіз та охарактеризовано артефакти з поховань та інших 

місць, що потрапили в територіальні межі археологічних робіт. 

Рис. 3. Перенесення у санях тіла св. Бориса. 

Копія з мінітюри Сільвестровського 

збірника ХІV ст. 

 

Рис. 4. Перевезення саньми раки з тілом 

св. Гліба до нової церкви. Копія з мінітюри 

Сільвестровського збірника ХІV ст. 
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Співробітниками науково-дослідного сектора «Археологічна експедиція» та науково-

дослідного відділу археології Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» у 2019 р. були проведені археологічні науково-рятівні дослідження у межах 

м. Переяслава Київської області, які в основному зосереджувалися на території Музею 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» (далі – 

МНАП) (рис. 1). 

У ході даних робіт головна увага була зосереджена на рятівних дослідженнях 

ґрунтового могильника давньоруського часу, ознаки якого було виявлено на музейній 

території при спорудженні приміщення Музею космосу і частково досліджено (17 поховань) 

експедицією під керівництвом Є. В. Махно у 1971 р. [2, с. 95–100]. Протягом 2000–2017 рр. 

археологи НІЕЗ «Переяслав» продовжили вивчення даної пам’ятки. У результаті було 

виявлено й досліджено ряд поховань. Так, 2000 р. в яру поряд із МНАП досліджено одне 

безінвентарне поховання [1, с. 16, 65, рис. 17, 1–2]. У 2014 р. експедиція під керівництвом 

М. В. Роздобудька поблизу Музею космосу, що розташований на території даного музею, та 

неподалік музеєфікованого кургану «Хрест» вивчила 9 поховань [3, с. 104–105]. У 2017 р. ще 

одне поховання досліджено на території базарної площі МНАП [4, с. 12–13, 49–52, рис. 29–

32]. Отримані результати дали можливість впевнено зафіксувати на цій території наявність 

ґрунтового могильника давньоруської доби [5, с. 38]. 

Дослідження в межах могильника продовжено в 2019 р. Пам’ятка розташована на 

східній околиці Переяслава й займає мисоподібний виступ лівого берега р. Трубіж. Нині на 

даній території розміщено МНАП НІЕЗ «Переяслав». Проведені дослідження пов’язувалися з 

комплексом земляних робіт, що здійснювалися на площі музею. У зв’язку з цим учасниками 

експедиції було проведено нагляд за вибіркою ряду траншей, вивчено культурні нашарування 

та об’єкти, пов’язані з ними. Також досліджено ряд поховань, загальну нумерацію яких 

здійснено із урахуванням досліджень минулих років. 

При обстежені траншеї 1, розмірами 8х1 м, закладеної за 85 м на північний захід від 

будівлі Музею історії Української Православної церкви, виявлено матеріали, які вказували на 

наявність поховань невідомого хронологічного періоду. Проведеними рятівними роботами 

досліджено два дитячі поховання, які за сукупністю отриманих матеріалів, можливо віднести 

до давньоруського часу (рис. 1). 

Поховання № 1 (заг. № 16). Глибина 0,80 м від сучасної денної поверхні. Довжина 

кістяка 0,58 м, зорієнтоване головою на захід. Простежено деревний тлін від поховальної 

конструкції. Супроводжуючий інвентар не виявлено. 

Поховання № 2 (заг. № 17). Глибина 0,60 м від сучасної денної поверхні. Довжина 

кістяка близько 0,50 м, зорієнтоване головою на південь. Простежено деревний тлін від 

поховальної конструкції. Супроводжуючий інвентар не виявлено. 

Ще одна траншея 2, розмірами 6х1 м, розташована за 39 м на південний схід від Музею 

космосу. При її обстеженні виявлено два поховання давньоруського часу, ще одне виявлено в 

траншеї 3, розміром 4х1 м, що розміщена неподалік. 

Поховання № 1 (заг. № 7). Глибина 0,97–1,15 м. Довжина кістяка 1,69 м, максимальна 

ширина 0,47 м. Тілопокладення зорієнтоване головою на північний захід, ліва рука в районі 

тазу, права на животі. Простежено дерев’яний тлін від поховальної конструкції. Виявлено 

металеві цвяхи (рис. 2, 1). 

Поховання № 2 (заг. № 8). Розташоване частково під похованням № 1, на глибині 

1,62 м. Довжина кістяка 1,60 м, максимальна ширина 0,40 м. Верхня частина поховання 

перевідкладена, що пов’язано з впуском поховання № 1. Тілопокладення зорієнтоване 

головою на північний захід, ліва рука зігнута в лікті, права перевідкладена. При розчистці 

поховання виявлено чотири залізні цвяхи (рис. 2, 2). 
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Поховання № 3 (заг. № 9). Виявлено за 10 м на північ від поховання № 1 (заг. № 7) та 

№ 2 (заг. № 8), у ході обстеження траншеї 3. Поховання зруйноване: на глибині 0,49 м 

виявлено череп, який лежав на правій височній стороні, на глибині 0,64 м на південь від черепа 

виявлено фрагмент тазу, а на глибині 0,74 м на південь від останнього – колінну 

чашечку (рис. 3). 

Ще одна траншея № 4, розмірами 16х1 м, розташована за 38 м на північний захід від 

павільйону «Добраничівська стоянка». При вивченні стратиграфічних нашарувань на глибині 

0,68 см тут виявлено гумусоване заповнення овальної форми, в якому знайдено кістяк 

невстановленого виду ссавців родини псових, схожих на лисицю (лат. Vulpes). У відвалі 

траншеї після сильного дощу виявлено монету-підвіску та наконечник стріли (рис. 8, 3, 5). 

Монета-підвіска з трьома наскрізними отворами виготовлена з куфічного дирхему – 

держава Саманідів, Ахмад ібн Ісмаіл (907–914 рр). Монетний двір та рік невідомі, оскільки 

відомості про них були обрізані, але найбільш вірогідно це аш-Шаш, період 296–301 рр. 

хіджри (908/09–913/14 рр.).* Її розміри 1,4х1,4 см. Виготовлена з білого металу, ймовірно, 

срібла (рис. 8, 3). 

Наконечник стріли належить до різновиду бронебійних, має довжину 8 см, діаметр 

втулки 0,7х0,8 мм, верхня частина квадратної форми розмірами 0,4х0,5 мм. Виготовлений із 

заліза методом кування (рис. 8, 5). 

Крім цього, в ході проведених робіт 2019 р. здійснено також обстеження території, 

прилеглої до МНАП НІЕЗ «Переяслав». Тут за 39 м на північний схід від центрального входу 

до Музею та за 51 м та схід від павільйону «Добраничівська стоянка», в схилі яру, який 

руйнується талими водами, виявлено та досліджено поховання (рис. 1–2). 

Поховання № 1 (заг. № 15). Знаходилось на глибині 0,67 м від сучасної денної поверхні. 

Тілопокладення орієнтоване головою на північний захід, кістки рук покладені на живіт. 

Простежено дерев’яний тлін від поховальної конструкції. При розчистці виявлено металеві 

цвяхи. Під потиличною частиною черепа виявлене скроневе металеве кільце. Його розміри 

1,4х1,5 см. Товщина дроту 1 мм. Кінці розведені в сторони. Виготовлене з металу білого 

кольору, ймовірно, зі срібла (рис. 4–5, 7; рис. 8, 4). 

Також було здійснено обстеження схилу правого корінного високого берега р. Трубіж 

від МНАП до пониження цієї ж тераси в межах мікрорайону Підварки. За 1,2 км на північний 

захід від Музею та за 86 м на південний захід від магазину «Абрикос» у яру, порослому 

кущами та деревами, виявлено стегнові кістки від поховання. Ймовірно, воно синхронне 

ґрунтовому могильнику давньоруського часу, дослідженому неподалік у попередні роки, 

оскільки ніхто з місцевих жителів не пам’ятає про наявність тут кладовища. 

Крім цього, за 420 м на північ від МНАП та за 62 м на схід від меліоративного каналу, 

поряд з давнім руслом р. Трубіж, під час просівання кротовин виявлено металеву підвіску 

(рис. 8, 1). Її розміри: висота – 4,8 см, ширина – 4 см, діаметр вушка 6 мм. З лицевої сторони в 

профіль зображено крокуючого вправо птаха. Ліве крило опущене до низу, а праве підняте 

вгору. Розміри птаха – 3х3 см. Навколо нього подвійне коло, що імітує зернь. Між колами по 

бокам та знизу потрійні короткі лінії віялом. Виготовлено артефакт із свинцево-олов’янистого 

сплаву. За формою та стилем підвіска імітувала прикрасу – барму. 

Ще один цікавий артефакт давньоруської доби під час проведення охоронно-рятівних 

досліджень передав місцевий житель. Це половинка підвісного замка у вигляді фігурки коня 

(рис. 8, 2). Даний предмет було знайдено в м. Переяславі, на сезонному городі між 

вул. Літописна та р. Альта. Дана територія в давньоруський період входила до передгороддя 

Переяславля Руського. Розміри знахідки: 4,5х3,7 см, товщина: від 0,3 до 0,6 мм. Частина 

голови втрачена. На шиї міститься стилізоване зображення гриви. Перед передньою кінцівкою 

на тулубі зображено князівський двозуб – тамгу (рис. 8, 2–2 а), який використовувався 

Всеволодом Юрієвичем (1154–1212 рр.). Місце розташування знаку, ймовірно, вказує на 

спосіб таврування коней у князівських табунах, про які неодноразово згадувалося в літописах. 

Отже, у ході проведених охоронно-рятівних досліджень у 2019 р. на території та поблизу 

МНАП НІЕЗ «Переяслав» у межах сучасного м. Переяслав Київської обл. було виявлено шість 
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поховань давньоруського часу. У трьох похованнях виявлено залізні цвяхи для кріплення 

поховальних конструкцій, а в чотирьох прослідковано рештки самих поховальних 

конструкцій. У похованні № 1 (заг. № 15) в яру виявлено срібне? скроневе кільце. Подібні 

знахідки були поширені на пам’ятках давньоруської доби упродовж ХІ–ХІІІ ст. Три дорослі 

поховання зорієнтовані головою на північний захід, тоді як два дитячих – на захід та південь. 

Всього за час археологічного вивчення на даній території знайдено 35 поховань. Із них, 

як вказувалося вище, 17 – експедицією під керівництвом Є. В. Махно в 1971 р. та 18 – 

археологами Заповідника у період з 2000 до 2021 р. Останні розташовані поблизу таких 

об’єктів: Музей космосу – 9 поховань (заг. № 1–9), курган «Хрест» – 4 поховання (заг. № 10–

13), схил яру – 2 поховання (заг. № 14–15), Музей історії УПЦ – 2 поховання (заг. № 16–17), 

базарна площа – 1 поховання (заг. № 18). 

Таким чином, проведеними роботами 2019 р. підтверджено дані про наявність 

давньоруського ґрунтового могильника на території МНАП НІЕЗ «Переяслав». Визначення 

його більш точних територіальних та хронологічних меж потребує подальших досліджень. 

На особливу увагу заслуговують й речові знахідки, виявлені в ході досліджень, зокрема, 

підвіска з трьома наскрізними отворами, виготовлена з монети – куфічного дирхема, металева 

підвіска із зображенням крокуючого птаха та фрагмент замка у вигляді фігурки коня. Дані 

предмети значно розширюють джерелознавчу базу речових предметів з території Переяславля 

Руського та прилеглих територій. 

 

*Автори дослідження висловлюють вдячність за допомогу у визначенні монети 

молодшому науковому співробітнику сектору нумізматики і торевтики Одеського 

археологічного музею Д. М. Янову. 
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RESEARCH ON THE TERRITORY OF THE MUSEUM OF FOLK 

ARCHITECTURE AND FOLKWAYS OF THE MIDDLE – DNIPRO RIVER REGION OF 

THE NATIONAL HISTORIAN ETHNOGRAPHIC RESERVE «PEREIASLAV» IN 2019 

 

The article is devoted to the results of archaeological scientific and rescue research on the 

territory of the Museum of Folk Architecture and Folkways of the Middle Dnipro River Region of the 

National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav» in 2019.  A detailed description of six 

burials found within the soil burial ground of ancient Rus’ times is presented. Artifacts from burials 

and other places that belong to the territorial boundaries of archaeological work are analyzed and 

characterized. 
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Рис. 1. Карта з позначенням місць основних досліджень у 2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Перевідкладене поховання № 3 

(заг. № 9) 

Рис. 2. Плани поховань № 1 (заг. № 7) 

та № 2 (заг. № 8), виявлених поблизу 

Музею космосу 

 
Рис. 4. План виявленого в яру поховання № 1 

(заг. № 15) з частиною поховальної конструкції 
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Рис. 7. Світлини до початку та під час досліджень поховання № 1 (заг. № 15 – у яру) 

Рис. 5. План поховання № 1 (заг. № 15) 

 

Рис. 6. Цвяхи з поховальних конструкцій: 1–8 

– поховання № 1–2 (заг. № 7–8), 9–12 – 

поховання № 1 (заг. № 15 – у яру) 
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Рис. 8. Знахідки з досліджень 2019 р.: 1-4 – кольоровий метал, 5 – залізо 

 

 

УДК 069.6/8:930.25:908(47./41-21) 

Олена Колибенко, Олександр Колибенко 

(Переяслав) 

 

«НЕ ЗАБУДЕМ МЫ, ЕЙ-ЕЙ, ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ МУЗЕЙ»: ДЕЯКІ ШТРИХИ 

ДО ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 

ХХ СТ. 

 

У статті розглядаються окремі епізоди початкового періоду історії музейної справи на 

Переяславщині. Вони пов’язані з діяльністю Переяславського археологічно-краєзнавчого 

музею 20-30-их рр., а також з другою половиною 40-их – початком 50-их рр., коли музей у 

Переяславі-Хмельницькому було відновлено. 

Ключові слова: Переяславський археологічно-краєзнавчий музей, музейна справа, Андрій 

Козачковський, НІЕЗ «Переяслав», студентський фольклор. 

 

Музейна громадськість України 2019 р. відзначила 40-річчя створення Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Його було створено на виконання 


