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Суттєво, що за спостереженнями дослід-
ників, зокрема П. П. толочка, згаданий під 
1151 р. Іван, найвищий розквіт якого прихо-
диться на XII—XIII ст., репрезентує невели-
ку, але сильну фортецю Дніпровської обо-
ронної лінії. розташоване поруч, частково 
вивчене В. К. Гончаровим, неукріплене по-
селення слугувало еталоном, розміщеного у 
зоні родючих ґрунтів крупного села земле-
робів, з наральниками, косами і серпами у 
культурному шарі.

Минулого року на прилеглій до городища 
зі сходу території невеликим (16 м2) рятів-
ним розкопом досліджено одну із ділянок у 
зоні зсувів. У результаті зафіксовано уламки 
керамічного посуду часів Київської русі та 
українського козацтва і доби палеометалів, 
а також пов’язані з подіями Другої світової 
війни знахідки, що хоч і перебувають за ме-
жами предмета археології, але можуть вико-

ристовуватись у оформленні музейних екс-
позицій.

У цьому сезоні площу розкопу збільшено 
ще на 10 м2. У шарі потужністю 0,25—0,45 м 
зібрано аналогічні минулорічним знахідки, 
виявлено остеологічні матеріали, що належать 
переважно крупним свійським тваринам.

Аналіз стану групи пам’яток археології на 
південній околиці міста змушує констатувати 
розгортання у м. ржищев своєрідної гуманітар-
ної катастрофи, спричиненої антропогенним 
впливом. Пошкодження і городища Іван-Гора, 
і прилеглих пунктів вимагає не ситуативних 
спроб відібрати у стихії кілька квадратних 
метрів нашарувань, що мало місце впродовж 
останніх двох років, а систематичних науково-
рятівних розкопок. Першим кроком у цьому 
напрямі стала б розробка відповідної програ-
ми. Саме у цьому слід вбачати невідкладне за-
вдання науковців і пам’яткоохоронців.

Вигляд з боку Дніпра на зруйновані Канівським водосховищем залишки городища літописного Івана і прилег-
лі неукріплені осередки 

Археологічна експедиція Національно-
го історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» провела дослідження на схід-
ній околиці м. Переяслав. Вони переважно 
зосереджувались на ґрунтовому могильни-
ку давньоруського часу, який займає мисо-
подібний виступ лівого берега р. трубіж. 
Нині на даній території знаходиться Музей 
народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини НІеЗ «Переяслав». Про-
ведені дослідження пов’язані з комплексом 

земляних робіт, що здійснювались на площі 
музею. тут нами проведено нагляд за вибір-
кою ряду траншей, вивчено культурні наша-
рування і об’єкти, пов’язані з ними.

Під час обстеження траншеї 1, розміра-
ми 8 × 1 м, закладеної за 85 м на північний 
захід від будівлі Музею історії Української 
Православної церкви, виявлено матеріали, 
що вказували на наявність поховань невідо-
мого хронологічного періоду. Проведеними 
рятівними роботами досліджено два дитячі 
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поховання, які за сукупністю отриманих ма-
теріалів, можливо віднести до давньорусько-
го часу.

Поховання 1 (без інвентарне). Знаходилось 
на глибині 80 см від сучасної денної повер-
хні. Кістяк 58 см завдовжки, зорієнтований 
головою на захід. Простежено деревний тлін 
від поховальної конструкції.

Поховання 2 (без інвентарне). Знаходилось 
на глибині 60 см від сучасної денної повер-
хні. Кістяк близько 50 см завдовжки, зорієн-
тований головою на південь. Простежено де-
ревний тлін від поховальної конструкції.

ще одна, траншея 2, розмірами 6 × 1 м, 
знаходилась за 39 м на південний схід від 
Музею Космосу. Під час її обстеження вияв-
лено два поховання давньоруського часу, ще 
одне, виявлено у траншеї 3, розміром 4 × 1 м, 
що знаходилась неподалік.

Поховання 1 (заг. № 7). Знаходилось на гли-
бині 97—1,15 см. Довжина кістяка — 169 см, 
максимальна ширина — 47 см. тілопокладен-
ня зорієнтоване головою на північний захід, 
ліва рука була у районі тазу, права — на жи-
воті. Простежено деревний тлін від поховаль-
ної конструкції. Виявлено металеві цвяхи.

Поховання 2 (заг. № 8). Знаходилось час-
тково під похованням 1, на глибині 1,62 м. 
Довжина кістяка — 160 см, максимальна 
ширина — 40 см. Верхня частина поховання 
перевідкладена, що пов’язано з впуском по-
ховання 1. тілопокладення зорієнтоване го-
ловою на північний захід, ліва рука зігнута у 
лікті, права перевідкладена. Виявлено чоти-
ри металеві цвяхи.

Поховання 3 (заг. № 9). Виявлено за 10 м на 
північ від поховання 1 (заг. № 7) і № 2 (заг. 
№ 8), під час обстеження траншеї 3. Похо-
вання зруйноване: на глибині 49 см виявле-
но череп, який лежав на правій скроневій 
стороні, на глибині 64 см, на південь від че-
репа виявлено фрагмент тазу, а на глибині 
74 см, на південь від останнього — колінну 
чашечку.

ще одна траншея 4, розмірами 16 × 1 м, 
знаходилась за 38 м на північний захід від 
павільйону «Добронічівська стоянка». Під 
час вивчення стратиграфічних нашарувань 
на глибині 68 см тут виявлено гумусоване за-
повнення овальної форми, у якому знайдено 
кістяк невстановленого виду ссавців родини 
псових, схожих на лисицю (лат. Vulpes). У 

Знахідки з досліджень у м. Переяслав: 1—4 — кольоровий метал, 5 — залізо



Київська область

115

відвалі траншеї після сильного дощу виявле-
но монету-підвіску і наконечник стріли (ри-
сунок: 3, 5).

Монета-підвіска з трьома наскрізними от-
ворами виготовлена з куфічного дирхему (ри-
сунок: 3). Держава Саманідів, Ахмад ібн Ісмаіл 
(907—914 рр.). Монетний двір і рік невідомі, 
оскільки відомості про них були обрізані, але 
найбільш вірогідно, що це — аш-Шаш, період 
296—301 рр. хіджри (908/09—913/14 рр.) 1 Її 
розміри 1,4 × 1,4 см. Виготовлена з білого ме-
талу, ймовірно, срібла.

Під час робіт 2019 р. також проведено об-
стеження території, прилеглої до Музею 
народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини. тут за 39 м на північний 
схід від центрального входу до Музею народ-
ної архітектури та побуту Середньої Над-
дніпрянщини і за 51 м на схід від павільйону 
«Добронічівська стоянка» у схилі яру, який 
руйнується талими водами, виявлено і до-
сліджено поховання.

Поховання 1 (заг. № 2). Знаходилось на гли-
бині 67 см від сучасної денної поверхні. ті-
лопокладення орієнтоване головою на пів-
нічний захід, кістки рук покладені на живіт. 
Простежено деревний тлін від поховальної 
конструкції. Під час розчистки виявлено 
металеві цвяхи. Під потиличною частиною 
черепа було скроневе металеве кільце (ри-
сунок: 4). його розміри 1,4 × 1,5 см. товщина 
дроту — 1 мм. Кінці незамкнені, розведені у 
сторони. Виготовлене з металу білого кольо-
ру, ймовірно, срібло.

також було здійснено обстеження схилу 
правого корінного високого берега р. трубіж 
від Музею народної архітектури та побуту 
Середньої Наддніпрянщини до пониження 
цієї само тераси у межах кутка Підварки. За 

1. Визначення Д. М. янов, м. н. с. сектору нумізма-
тики і торевтики одеського археологічного музею 
НАН України.

1,2 км на північний захід від Музею і 86 м на 
південний захід від магазину «Абрикос», у 
яру порослому кущами і деревами, виявлено 
стегнові кістки від поховання. ймовірно, це 
поховання синхронне ґрунтовому могиль-
нику давньоруського часу, дослідженому у 
попередні роки, оскільки ніхто з місцевих 
жителів не пам’ятає про існування тут кла-
довища.

Крім цього, за 420 м на північ від Музею 
народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини і 62 м на схід від меліо-
ративного каналу поряд з давнім руслом 
р. трубіж під час просівання кротовин вда-
лось виявити металеву підвіску (рисунок: 1). 
Її розміри: висота — 4,8 см, ширина — 4 см, 
діаметр вушка — 6 мм. Із лицевої сторони 
у профіль зображено крокуючого вправо 
птаха. його ліве крило опущене до низу, а 
праве — підняте вгору. розміри птаха — 3 × 
3 см. Навколо нього подвійне коло, що імітує 
зернь. Між колами по бокам і знизу — пот-
рійні короткі лінії віялом. Виготовлено ар-
тефакт із свинцево-олов’янистого сплаву. За 
формою і стилем підвіска імітувала прикра-
су — барму.

ще один цікавий артефакт давньоруської 
доби під час проведення охоронно-рятівних 
досліджень передав місцевий житель. це по-
ловинка підвісного замка у вигляді коня (ри-
сунок: 2). цей предмет розміром 4,5 × 3,7 см 
і від 0,3 до 0,6 мм завтовшки було знайдено 
у Переяславі, на сезонному городі між вул. 
літописна і р. Альта. Частина голови коня 
втрачена. На шиї міститься стилізоване зоб-
раження гриви. Перед передньою кінцівкою, 
на тулубі, зображено князівський двозуб — 
тамгу (рисунок: 2а), який використовував-
ся Всеволодом Юрієвичем (1154—1212 рр.). 
Місце розташування знаку, ймовірно, вказує 
на спосіб таврування коней у князівських та-
бунах, про які неодноразово згадувалося у 
літописах.

експедиція Національного історико-ет-
нографічного заповідника «Переяслав» 
здійснила розвідки в басейні лівого берега 
р. Карань у межах Дівичківської отГ Пере-
яслав-хмельницького р-ну Київської обл. 
Значну увагу приділено дюнним підвищен-

ням, що знаходяться у заплаві річки. обсте-
жено територію, упродовж більше 10 км, між 
селами Ковалин і Стовп’яги. Метою розвідок 
було виявлення нових пам’яток, обстеження 
вже відомих об’єктів культурної спадщини 
даного регіону.
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