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Вступ
Експедиція

НДЛ

археології

історико-філософського

факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка провела археологічні
розвідки в Обухівському районі Київської області для забезпечення
проходження археологічної

практики студентами-істориками першого

курсу. Були обслідувані околиці сіл Велика Вільшанка, Застугна, Копачів,
Степок, Перше Травня та Шевченкове. Основна увага приділена берегам
балок та ярів, які пов’язані з річковою системою Стугни, правої притоки р.
Дніпро.

Пошуки переважно велися на правому березі Стугни, на

лівобережжі обслідувано 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 з сходу та заходу підходять дрібніші балки. Більшість із них у давні
часи були у тій чи іншій мірі обводнені, що 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. Те, що на час
розвідки поля були зайняті різними культурами – від пшениці та ріпаку до
соняшника і кукурудзи певною мірою утруднювало процес, зокрема Завдяки
практично суцільному охопленню деяких територій виявлено значну
кількість археологічних пам’яток різних періодів, при цьому переважну
більшість – вперше. Діапазон датування пам’яток – від енеоліту до Київської
Русі і знахідок XVII-XIX ст.
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Розвідки біля с. Шевченкове

У околицях с. Шевченкове виявлено 4 пункти з підйомним матеріалом
різного часу, частина з них – багатошарові (рис. 2-4). Номери присвоєно у
порядку відкриття.

Шевченкове 1
Поселення виявлене на полі між південною околицею с. Шевченкове та шосе
на Висильків, понад яром, по дну якого протікає струмок, що впадає у р.
Стугну (рис.2-3). На полі зібрано фрагменти керамічного посуду різного
часу, обмазки, кісток, залізної криці. Розміри скупчення 350-400 м у довжину
і до 100-150 м у ширину, загальна площа близько 3,5-4 га. Знахідки йшли
групами-скупченнями, можливо на місці жител або ям.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Шевченкове 1 у 2017році серед
підйомного матеріалу виявлено 318 фрагментів ліпної та кружальної
кераміки (рис.35, 36). Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 2 фрагменти вінець (№
30,31) - поверхня жовта, глина – чорна, 20 фрагментів стінок (№9-12)
помаранчевого і чорного кольорів, 2 фрагменти денець (№32-33) - сіра глина,
поверхня – світла.
Київська Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 22 фрагменти вінець (№1-21) сірого, білого і
чорного кольорів, 252 фрагменти стінок, №28 – із заглибленим орнаментом,
біла глина, і 6 фрагментів денець (№22-27) білого і світло-сірого кольорів.
Пізнє Середньовіччя (XVIII-XIXст.): 1 фрагмент вінця (№36) світла глина і
ангобний розпис, 1 фрагмент миски (№37) - ангобний розпис під поливою,
білим та помаранчевим ангобом, жовта глина. 10 фрагментів стінок жовтого і
сірого кольорів, 1 фрагмент денця (№29) світло-помаранчевого кольору, 2
фрагменти стінок амфори (№34-35) – помаранчевого і світло-коричневого
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кольору. Також знайдено 22 фрагменти обмазки, 13 фрагментів кісток, 1
фрагмент заліза (№38), 1 фрагмент руди і 3 фрагменти каміння.
Шевченкове 2
Поселення виявлене на полі між південною околицею с. Шевченкове та шосе
на Висильків, понад яром, по дну якого протікає струмок, що впадає у р.
Стугну у 400 м на північний схід від пункту Шевченкове 1 у напрямку до с.
Перше Травня (рис. 2, 4.1). На полі зібрано 4 фрагменти ліпного керамічного
посуду вірогідно раннього залізного віку.

Шевченкове 3
Пункт розташований біля лісосмуги за західною околицею села, у 150 м від
шосе на Васильків (рис.2). Підібрано на оранці 4 фрагменти посуду 18-19 ст.

Шевченкове 4
Пункт розташований біля лісосмуги за західною околицею села, у 250 м на
північний захід від шосе на Васильків (рис.2). Підібрано на оранці 6
фрагментів ліпного посуду, можливо доби раннього залізного віку.

Розвідки біля с. Перше Травня

Біля с. Перше Травня виявлено археологічні знахідки у 4 пунктах (рис. 5,
рис. 6-9). Номери присвоєно у порядку відкриття. Розвідки проведено по
обидва боки яру, який починається на полі між с. Шевченкове та Перше
Травня обабіч дороги на Васильків, і далі прямує у долину р. Стугни. Яр
названо «Травневим» за назвою села.
Травневий Яр 1
Виявлений пункт розташований на полі, на лівому боці біля витоків яру
(рис. 5, 6, 9). Зібрано матеріал, переважно фрагменти керамічних виробів на
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ділянці завдовжки близько 300 м та завширшки до 100 м. Загальна площа –
близько 3 га. Матеріали доби Русі та пізнього середньовіччя.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Травневий Яр 1 2017 року серед
підйомного матеріалу виявлено 185 фрагментів кераміки (рис. 37, 38, 39, 40),
серед них:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н.е.); 3 фрагменти стінок
Русь (ХІ-ХІІІ ст.) Всього 181, серед них: 7 фрагментів вінець (№ 1-4, 14-16), 2
фрагменти стінок з орнаментом (№5-6), 7 фрагментів денець (№7-13), 165
фрагментів стінок. Також зібрано 1 фрагмент стінки з поливою часів пізнього
середньовіччя (№17), 5 фрагментів кісток та 6 фрагментів обмазки.

Травневий Яр 2
Виявлений пункт розташований на полі, на правому боці біля витоків яру
(рис.5, 6, 9). Зібрано матеріал, переважно фрагменти керамічних виробів на
ділянці завдовжки близько 200 м та завширшки до 100 м. Загальна площа –
близько 2 га. Матеріали раннього залізного віку та доби Русі.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Травневий Яр 2 2017 року серед
підйомного матеріалу виявлено 281 фрагментів кераміки (рис.41,42).
Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 9 фрагментів вінець
жовтого і сірого кольору (№ 1-9) (рис.), з орнаментом перлина (№7) і з
наскрізними проколами (№8); 90 фрагментів стінок (№11,12) (рис. ), колір
фрагментів – жовтий, помаранчевий і сірий, із клеймом (№11) і з
заглибленим орнаментом (№12); 1 фрагмент денця (№10) (рис. ) колір – зовні
сірий, всередині – чорна глина.
Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 31 фрагмент вінець (№1-29, 44, 45), колір – чорний, сірий і
світло-жовтий, 219 фрагментів стінок жовтого, сірого кольорів, 6 фрагментів
стінок з орнаментом (№32-35, 39,40), колір – сірий і жовтий, і 8 фрагментів
денець (№30,31, 36-38, 41-43) помаранчевого, світло- і темно-сірого кольорів.
Також знайдено 7 фрагмент обмазки і 15 фрагментів кісток.
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Травневий Яр 3
Виявлений пункт розташований на полі, на правому боці у 400м стосовно
витоків яру по напрямку до р. Стугни (рис. 6,7,9). Зібрано матеріал,
переважно фрагменти керамічних виробів на ділянці завдовжки близько 150
м та завширшки до 70 м. Загальна площа – близько 1 га. Матеріали раннього
залізного віку та доби Русі.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Травневий Яр 3 2017 року серед
підйомного матеріалу виявлено 38 фрагментів кераміки (рис.43; 44, - 1-4).
Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н.е), ліпний посуд: 3 фрагменти стінок світложовтого, помаранчевого і темно-червоного кольорів.
Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 3 фрагменти вінець світло-сірого кольорів (№1-3), 26
фрагментів стінок без орнаменту і 5 фрагментів стінок з орнаментом (№4-8),
колір – чорний і сірий, 1 фрагмент денця – №9, світло-сірого кольору. Також
знайдено 1 фрагмент залізного виробу (№10), 2 фрагменти кісток.
Травневий Яр 4
Виявлений пункт розташований на полі, на правому боці біля місця
повороту яру до р. Стугна (рис. 5, 8). Зібрано матеріал, переважно фрагменти
керамічних виробів на ділянці завдовжки близько 100 м та завширшки до 100
м. Загальна площа – близько 1 га. Матеріали раннього залізного віку та доби
Русі.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Травневий Яр 4 2017 року серед
підйомного матеріалу виявлено 33 фрагментів кераміки (рис.44, - 5-8; 46; 48,
- 16-18). Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е) – 2 фрагменти стінок яскравопомаранчевого кольору
Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 2 фрагменти вінець (№1-2), колір – чорний і сірий, 27
фрагментів стінок сірого, білого, жовтого і помаранчевого кольорів, 2
фрагменти денець – темно-сірого кольору.
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Також знайдено 1 фрагмент обмазки, 6 фрагментів кісток.
Розвідки біля с. Копачов
Біля с. Копачів виявлено 6 пам’яток. Розвідка проводилася на південь від
Копачова, на полях між ним та с. Шевченкове, ліворуч від дороги на
Копачов, що йде від шосе на Валильків (рис.10). Оскільки вони виявлені у
одному з ярів, то отримали назву по ньому – «Владів Яр» з відповідними
номерами. Номери присвоєно у порядку відкриття. Яр починається на плато і
йде в напрямку долини р. Стугна, у якій розташовано с. Копачов.
Владів Яр 1
Пункт виявлено на полі над яром, у 50 м від лісосмуги, що підходить до
нього з південного сходу (рис. 10,11). Площа поширення підйомного
матеріалу – 0,2 га.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Владів Яр 1 у 2017році серед
підйомного матеріалу виявлено 15 фрагментів ліпної та кружальної кераміки
(рис..48, - 1-4). Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 1 фрагмент вінця
червоного кольору (№ 1), 4 фрагменти стінок (№9-12) (рис. ), колір
фрагментів – червоний (№10-12) та сірий (№9)
Черняхівська культура (ІІІ-IV ст.). 1 фрагмент вінця чорного кольору (№2), 7
фрагментів стінок виготовленої на гончарному крузі кераміки - (№5-8), колір
фрагментів: внутрішня поверхня чорна, зовнішня – коричнева (№5,6, 8),
червоний (№7 ), 2 фрагменти денець сірого та жовтого кольору - (№3,4).
Також знайдено фрагмент череня(?) печі розміром близько 6 см на 4
см, товщиною 2 см із відбитком (№14) дерева, та фрагмент точильного
бруска розміром 4см на 2,5см, з дрібнозернистого пісковику, зі слідами –
борозенками від заточки виробів шириною 4 мм (№13). (рис. ). Ці знахідки
вірогідно

теж

мають

відношення

до

черняхівської культури.
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культурного

шару

поселення

Владів Яр 2
Пункт виявлено на полі над яром, у 150 м від лісосмуги, що підходить до
нього з південного сходу, у 50 м від пункту 1, ближче до місця, де яр
починається на полі, на правому його березі (рис.10). Площа поширення
підйомного матеріалу – близько 2 га, частково на полі, частково на розораних
схилах яру (рис.12).
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Владів Яр 2 у 2017 році серед
підйомного матеріалу виявлено 6 фрагментів кружальної кераміки (рис.48, 5-6). Культурна належність:
Черняхівська культура

(ІІІ-IV ст.) - 2 фрагменти вінець

темно сірого

кольору (№ 1-2), 4 фрагменти стінок сірого кольору (№3-5), 1 фрагмент
стінки з червоної глини (№6). Також зібрано 1 фрагмент обмазки.

Владів Яр 3
Пункт виявлено на полі над яром, на правому його березі, навпроти пункту
2, ближче до місця, де яр починається на полі (рис.10). Площа поширення
підйомного матеріалу – близько 1 га, частково на полі, частково на розораних
схилах яру (рис.13).
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Владів Яр 3 2017 року серед
підйомного матеріалу виявлено 6 фрагментів гончарної кераміки (рис.47, - 13; 48, - 7-12). Культурна належність:
Черняхівська культура (ІІІ-IV ст.). 4 фрагменти вінець (№ 1-4) № 2-3 лощені,
сірого кольору, №1 та 4 глина з домішками; 2 фрагменти денець - №5 глина з
домішками, сіра, №6 внутрішня поверхня чорна, зовнішня-жовто-сіра.
Також знайдено фрагмент 1 фрагмент болотної руди розміром близько 4
см на 5см, товщиною 1, 5 см, із вкрапленнями кольору іржі (№8).
Владів Яр 4
Пункт виявлено на полі над яром, на лівому його березі, навпроти пункту
1, ближче до місця, де яр починається на полі (рис.10). Площа поширення
підйомного матеріалу – близько 0,5 га, частково на полі, частково на
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розораних схилах яру (рис.13). Можливо, пункти 1-4 складали у давні часи
один пункт доби черняхівської культури.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Владів Яр 4 у 2017 році серед
підйомного матеріалу виявлено 8 фрагментів гончарної кераміки. (рис.47, - 46; 48, - 13-15). Культурна належність:
Черняхівська культура (ІІІ-IV ст.). 2 фрагменти вінець №1 має сірий колір, у
№2 внутрішня поверхня темно сіра, зовнішня помаранчева; 5 фрагментів
стінок сірого кольору(№4-8) і 1 фрагмент денця жовтогарячого кольору
глина з домішками піску (№3).
Владів Яр 5
Пункт виявлено на полі над ярком, що є лівим відрогом Владова Яру, у 150
м від яру на полі біля польової дороги (рис.10). Площа поширення
нечисленного підйомного матеріалу – близько 0,3 га.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні

Владів Яр 5 2017 року серед

підйомного матеріалу виявлено 6 фрагментів ліпної та кружальної кераміки
(рис. 47, - 9-11; 48, - 16-18). Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 2 фрагменти вінець (№ 12) сіро-коричневого кольору з домішками піску, №1 має наскрізний отвір,
вінце №2 має заглиблення на внутрішній поверхні, 1 фрагмент стінки (№5)
жовтого кольору з відбитками штампу.
Черняхівська культура (ІІІ-IV ст.). 1 фрагмент вінця чорного кольору (№3),
2 фрагменти стінок кераміки виготовленої на гончарному крузі - (№4-6),
колір фрагментів: сірий та чорний.
Також підібрано 1 фрагмент патинованого скла (№7) (вірогідно ХVІІІ-ХІХ
ст.)
Владів Яр 6
Пункт виявлено на розораному лівому схилі яру, починаючи від місця, де
його перетинає лісосмуга (рис.10). Тягнеться смугою у 100 м вздовж яру на
300-400 м (рис.11,14). Знахідки розпорошені нерівномірно, вірогідно
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відповідають розміщенню садиб на поселенні.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Владів Яр 6 у 2017році серед
підйомного матеріалу виявлено 8 фрагментів кераміки серед них: 2
фрагменти стінок РЗВ (VІ-V ст. до н.е.) жовтого і темно-помаранчевого
кольорів; 3 фрагменти стінок (№ 1-3) (Київська Русь ХІ-ХІІІ ст.) сірого і
світло-сірого кольорів.

Владів Яр 7
У місці, де яр круто повертає на північний захід, на схилі, навпроти
дороги-бетонки, що веде на трасу до Копачева, виявлено кілька фрагментів
посуду з коричневою та жовтою поливою, вірогідно 19-20 ст. (рис.10).
Розвідки біля с. Степок
Біля с. Степок виявлено

3 пункти з археологічними знахідками. За

пунктами закріплено назву «Степок» з відповідними номерами (1-3). Номери
присвоєно у порядку відкриття. Виявлено в усіх 3х пунктах сліди поселень
доби Русі, які можна датувати в межах ХІ-ХІІІ ст., а також у пункті Степок-3
трапилися керамічні матеріали ХVIII-XIXст. Таким чином у районі с. Степок
2018 року виявлено 4 пам’ятки археології (рис.15-17). Вони розташовані біля
витоків яру на невеликій віддалі одна від одної і, можливо, являли у часи Русі
собою одне поселення, що складалося із трьох частин. Причина такого
розташування – близькість до джерел води, які на той час були доступні у цій
частині яру. Про близькість води свідчить рослинність – кущі лози на дні яру,
глибина якого у цій частині поля становить не більше 2-3 м від рівня
навколишнього поля.

Степок 1
Виявлено на початку яру, що починається на полі у 2 км на південь від
перехрестя шосе на Васильків із дорогою, що веде до с. Копачів. Яр прямує
на південь до села Степок (рис.15,16). Пункт розташований на правому березі
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яру, на невеликому схилі у 150 м від його початку. Матеріал виявлено на
ділянці розмірами 150х70 м – площею близько 1 га (рис.17).
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Степок 1 у 2017році серед
підйомного матеріалу виявлено 17 фрагментів кружальної кераміки (рис. 49,
50, 51, 52, 57, - 1-13). Культурна належність:
Русь (ХІ-ХІІІ): 11 фрагментів вінець чорного і білого кольорів (№1-11), 4
фрагменти стінок (№14-17) білого і сірого кольорів із заглибленим
орнаментом і 2 фрагментами денець – чорного і білого кольорів (№12, 13).

Степок 2
Виявлено на початку яру, що починається на полі у 2 км на південь від
перехрестя шосе на Васильків із дорогою, що веде до с. Копачів. Яр прямує
на південь до села Степок (рис.15-16). Пункт розташований біля початку яру,
на невеликому схилі (рис.17). Матеріал виявлено на ділянці розмірами
120х70 м – площею близько 1 га.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Степок 2 у 2017році серед
підйомного матеріалу виявлено 9 фрагментів кружальної кераміки (рисю53;
57, – 22-24). Культурна належність:
Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 2 фрагменти вінець білого і сірого кольорів (№1-2), 5
фрагментів стінок білого і сірого кольорів (№5-9), 2 фрагменти денець (№34) білого і сірого кольорів.
Степок 3
Виявлено на початку яру, що починається на полі у 2 км на південь від
перехрестя шосе на Васильків із дорогою, що веде до с. Копачів. Яр прямує
на південь до села Степок (рис.15-16). Пункт розташований у 100 м від
початку яру, на невеликому схилі у 150 м від його початку (рис.17). Матеріал
виявлено на ділянці розмірами 100х100 м – площею близько 1 га.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Степок 3 у 2017році серед
підйомного матеріалу виявлено 16 фрагментів ліпної та кружальної кераміки
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(рис. 54,55,56, 57, - 14-21). Культурна належність:
Русь (Київська Русь ХІ-ХІІІ ст.): 10 фрагментів вінець (№1-10), білого, сірого
і чорного кольорів, 6 фрагментів стінок (№11-14), чорного і світлокоричневого кольорів із заглибленим орнаментом (№14)
Пізнє середньовіччя (ХVIII-XIXст.): 9 фрагментів стінок чорного, білого і
помаранчевого кольорів.
Розвідки біля с. Ленди

У 1-2 км на північ, від с. Ленди, в напрямку до шосе на Васильків навколо
яру, що перерізає в цьому місці плато, було виявлено

12 пунктів з

археологічними матеріалами (рис.16,18,23). За ними закріплено назву
«Ленди» з відповідними номерами від 1 до 12. Номери присвоєно у порядку
відкриття.
Ленди 1
Пункт розташовано у 600 м на південь праворуч від дороги на Васильків,
біля початку яру, у якому розташоване с. Ленди (рис.18). Пункт виявлено
біля витоку на лівому березі яру, на зораному полі. Поруч проходить польова
дорога (рис.19). Зібрано підйомний матеріал. На полі яр вирізняється
зволоженими ділянками, місцями порослими очеретом, є кілька дерев. З
Вірогідно, близькість води і зумовила досить щільне заселення цього місця у
давні часи – від раннього залізного віку до часів Русі.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні

Ленди 1 серед підйомного

матеріалу виявлено 10 фрагментів кераміки. Культурна належність:
Черняхівська культура (ІІІ-ІV ст. н.е.): 9 фрагментів стінок чорного, сірого і
жовтого кольору, 1 фрагмент денця (№1і №1, 2) сірого кольору.
Також зібрано 2 фрагменти кісток і 1 фрагмент кременю.
Ленди 2
На польовій дорозі у 80 м від пункту Ленди-1 виявлено фрагменти посуду
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черняхівської культури (рис.19). Можливо, потрапили з Ленди-1 або тут
продовження того ж поселення.
Ленди 3
Пункт виявлено у 100 м на південний хід від Ленди-1, на правому боці
того ж яру (рис.16,19). У цьому місці він являє собою заглибину до 1 м від
рівня поля, порослу очеретом, що свідчить про близькість води до поверхні.
На площі близько 2 га зібрано підйомний матеріал. Ширина смуги вздовж
яру, у якій він трапився на полі - близько 100 м, тягнеться близько 200 м.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні

Ленди 3 у 2017році серед

підйомного матеріалу виявлено 122 фрагменти кераміки (рис. 58, 71).
Культурна належність:
Черняхівська культура (ІІІ-ІV ст .н.е.):

9 фрагмент вінець (№1-9) №8 –

жовтого кольору, №1,3,4,5,7 – темно-сірого кольору, №2,6,9 – сірого
кольорів; 99 фрагментів стінок Сірого, темно-сірого, і жовто-сірого кольорів,
13 фрагментів денець, №12,14, 18,19 –жовтого кольору, №15,16,17,21, 22 –
сірого кольору, № 11,20,13,22 – чорного кольору і 1 фрагмент ручки (№10)
помаранчевого кольору.
Також зібрано 2 фрагменти кісток та 2 фрагменти обмазки.
Ленди 4
Пункт виявлено у 100 м на південний хід від Ленди-2, на правому боці
того ж яру (рис.19,20,21). У цьому місці він являє собою заглибину до 1 м від
рівня поля, порослу очеретом, що свідчить про близькість води до поверхні.
На площі близько 1 га зібрано підйомний матеріал. Ширина смуги вздовж
яру, у якій він трапився на полі - близько 50 м, тягнеться близько 200 м.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні

Ленди 4 у 2017році серед

підйомного матеріалу виявлено 114 фрагментів кераміки (рис.71). Культурна
належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е): 1 фрагмент вінця (№20) – ліпне, сірого і
помаранчевого кольорів, 9 фрагментів стінок - Ліпні, товсті, з відбитками,
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помаранчевого кольору
Черняхівська культура (ІІІ-IV ст.): 10 фрагмент вінець (№1-8, 18) №1-4,18
і19 – сірого кольору, №5,6,8 – чорного кольору, №7 жовтий; 85 фрагментів
стінок сірого, жовтого і помаранчевого кольорів; 9 фрагментів денець (№917) №12,14,16 помаранчевого кольору, №9,10,11,13,15,17 – сірого кольору.
Також зібрано 11 фрагментів кісток та 20 фрагментів обмазки.
Ленди 5
Пункт виявлено на правому боці ярка, що впадає з лівого боку у
попередній, навпроти пункту 4 (рис.18,20). Ярок місцями зарослий очеретом
і травою, впритул до якого підходить розоране полу. На ньому, на ділянці у
0,3 га зібрано підйомний матеріал.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Ленди 5 2017 року серед
підйомного матеріалу виявлено 7 фрагментів кераміки. Культурна
належність:
РЗВ (VI-Vст. до н.е.): 2 фрагменти стінок жовтого і помаранчевого кольорів.
Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 5 фрагментів стінок сірого і помаранчево-чорного кольорів
Також знайдено 4 фрагменти обмазки.
Ленди 6
Пункт виявлено на лівому боці основного яру, на мису, утвореному
впадінням праворуч і ліворуч двох менших ярків, навпроти пунктів 4 та 5
(рис.16,18,21). Тут на площі близько 2 га зібрано досить чисельний
підйомний матеріал різного часу. В цьому місці яр дамбою перетворений на
невеличкий ставок. До дамби знахідки не доходять, концентруючись
переважно на миску між ярками.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Ленди 6 у 2017році серед
підйомного матеріалу виявлено 275 фрагментів кераміки (рис. 59, 60, 61, 62, 3-4; 63, 72). Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е): 3 фрагменти вінець (№27,28, 29)
помаранчевого кольору, 22 фрагменти стінок помаранчевого і білого
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кольорів.
Черняхівська культура (ІІІ-IV ст.): 4 фрагменти вінець №22,23,25 – чорного,
№24 – жовтого кольорів, 44 фрагменти стінок чорного і жовтого кольорів і 1
фрагмент денця №26 – чорна глина, жовтувата зовні.
Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 12 фрагментів вінець жовтого і сірого кольорів, 156
фрагменти стінок Сірого, білого і помаранчевого кольору, і 3 фрагменти
стінок (№16-18) із заглибленим орнаментом; 4 фрагменти денець (№13 –
білого кольору, №14 і 15 помаранчевого), №19 – жовтого кольору з клеймом.
Пізнє середньовіччя (XVIII – XIX ст..): 1 фрагмент стінки (№21) з
помаранчевою поливою.
Також зібрано 7 фрагментів кісток, 1 фрагмент заліза, 1 фрагмент кремнію
та 28 фрагментів обмазки.

Ленди 7
Пункт виявлено на лівому березі основного яру при впадінні в нього
бічного ярка, розташування навпроти пунктів 4,5,6 (рис.16,18,21). Тут на
площі біля 1 га зібрано підйомний матеріал.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні

Ленди 7 2017 року серед

підйомного матеріалу виявлено 25 фрагментів кераміки (рис. 64). Культурна
належність:
Черняхівська культура

(ІІІ-IV ст.): 2 фрагменти вінець (№1,2) сірого

кольорів, 21 фрагмент стінок – сіро-помаранчевого кольору, 2 фрагменти
денець (№3-4) - помаранчеві
Також зібрано 2 фрагменти кісток.
Ленди 8
Пункт Ленди-8 виявлено на мису, утвореному вигином яру, що впадає в
основний з правого боку, у 250 м від точки впадіння (рис.16,18,22). Це поле, з
незначним ухилом до ярка, порослого очеретом, що свідчить про близькість
до води. Підйомний матеріал, відносно численний, було зібрано на площі
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близько 2 га.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Ленди 8 2017 року серед
підйомного матеріалу виявлено 106 фрагментів кераміки (рис. 62, - 1-2; 65;
73, - 1-11). Культурна належність:
Ранній Залізний Вік (VI-Vст. до н.е.); 2 фрагменти стінок помаранчевого
кольору.
Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 7 фрагментів вінець (№1-7) сірого і помаранчевого
кольорів, 91 фрагмент стінок (№13-15 – із заглибленим орнаментом), 1
фрагмент ручки (чорна глина всередині, зовні – жовтого кольору.
Ленди 9
Пункт розташований на правому березі основного яру, навпроти дамби що
утворює ставок між пунктами 5 та 6. Знайдено лише два фрагменти посуду
на польовій дорозі, що веде до дамби (рис.23).
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Ленди 9 серед підйомного
матеріалу виявлено 2 фрагменти кераміки. Культурна належність:
Черняхівська культура (ІІІ-ІV ст. н.е.): 2 фрагментів денця (№1і №1, 2) сірого
кольору.
Ленди-10
Пункт розташований на правому березі основного яру, у місці його злиття
із ще одним ярком, що підходить з південного сходу (рис.23,24). Тут є
поворот яру до с. Ленди. У вигині на площі біля 1 га виявлено фрагменти
посуду.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні

Ленди 10 серед підйомного

матеріалу виявлено 42 фрагменти кераміки. Культурна належність:
Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 12 фрагментів вінець білого, сірого, жовтого, світлокоричневого кольорів, 28 фрагментів стінок білого, сірого, жовтого і
помаранчевого кольорів; 2 фрагментів денець білого, сірого, темно-жовтого
кольорів.
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Ленди-11
Пункт виявлений на правому березі яру, що підходить до основного з
південного сходу, у 100 м від пункту 10 (рис.23,25) . На полі, на площі
близько 0,5 га виявлено фрагменти посуду.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні

Ленди 10 серед підйомного

матеріалу виявлено 35 фрагментів кераміки. Культурна належність:
Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 11 фрагментів вінець білого, сірого, жовтого, світлокоричневого кольорів, 20 фрагментів стінок білого, сірого, жовтого і
помаранчевого кольорів; 4 фрагменти денець білого, сірого, темно-жовтого
кольорів.
Ленди -12
Пункт виявлений на правому березі яру, що підходить до основного з
південного сходу, у 150 м від пункту 11 (рис.23,25). На площі близько 5 га
виявлено численні фрагменти посуду та інші знахідки. Враховуючи ту
обставину, що ділянка під пунктами 10,11,12 на час проведення розвідки
являла собою поле під досить високою вже пшеницею, цілком можливо що
пункти ці презентують одне поселення доби Русі. Поселення з ліпним
посудом раннього залізного віку локалізоване лише у пункті 12.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні

Ленди 12 у 2017році серед

підйомного матеріалу виявлено 483 фрагменти кераміки (рис. 66, 67, 68, 69,
70, 73, - 12-14; 74). Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 7 фрагментів стінок
помаранчевого кольору, глина темно-сіра, 2 фрагменти денець (№1, 2) темна глина, поверхня жовта і жовтогаряча.
Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 49 фрагментів вінець (№3-51) білого, сірого, жовтого,
світло-коричневого кольорів, 408 фрагментів стінок Білого, сірого, жовтого і
помаранчевого кольорів, серед них 10 фрагментів (№68-76) із заглибленим
орнаментом сірого, білого, чорного кольорів; 14 фрагментів денець (№52-65)
18

Білого, сірого, темно-жовтого кольорів, і 2 фрагменти ручки (№ 66 і 67) –
світла глина поверхня світло-жовта; 1 фрагмент амфори XII-XIII ст. (№77)
темно-жовтого кольору.
Також знайдено 18 фрагментів кісток, 15 фрагментів обмазки і 3
фрагменти каміння – розтирач.

Розвідки біля с. Велика Вільшанка
Розвідки проведено на двох ділянках навколо глибоких ярів, розташованих
на південний схід від села, на південний захід від дороги на Степок та Ленди.
Біля с. Велика Вільшанка в цьому районі виявлено

12 пунктів з

археологічними знахідками (26,31). За пунктами закріплено назву «Велика
Вільшанка» з відповідними номерами (1-12). Номери присвоєно пунктам у
порядку відкриття.

Велика Вільшанка 1
Пункт розташовано праворуч біля дороги на Степок-Ленди, у місці, де
починається яр в напрямку околиці с. Вільшанки, на правому його боці,
навпроти ферми (рис 26). На схилі розораного під посіви бічного відрогу
великого яру на ділянці площею близько 0,6 га підібрано 4 фрагменти стінок
ліпного посуду.
Знахідки: Фрагменти ліпного посуду – 4 стінки, ймовірно – ранній залізний
вік.

Велика Вільшанка 2
Пункт розташовано праворуч від дороги на Степок-Ленди, на правій
стороні того ж яру в напрямку околиці с. Велика Вільшанка, у 400 м від
дороги (рис.26). Територія обмежена з двох сторін досить глибокими
відрогами великого яру, схили яких частково розорано. Зібрано підйомний
матеріал на площі близько 1 га.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Велика Вільшанка 2 2017 року
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серед підйомного матеріалу виявлено 6 фрагментів ліпної кераміки.
Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 6 фрагментів стінок,
червоного кольору (№ 1,2), сірого і чорного кольору (№3-6).
Велика Вільшанка 3
Пункт розташовано праворуч від дороги на Степок-Ленди, на правій
стороні того ж яру в напрямку околиці с. Велика Вільшанка, у 600 м від
дороги, за яром навпроти пункту 3 (рис.26). Територія обмежена з двох
сторін досить глибокими відрогами великого яру, схили яких частково
розорано. Зібрано підйомний матеріал на площі близько 2 га.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Велика Вільшанка 3 у 2017році
серед підйомного матеріалу виявлено 131 фрагмент ліпної та кружальної
кераміки (рис. 75, 76). Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 9 фрагментів вінець
жовтого і сірого кольору (№ 1-9) , з орнаментом перлина (№7) і з
наскрізними проколами (№8); 90 фрагментів стінок (№11,12) , колір
фрагментів – жовтий, помаранчевий і сірий, із наліпним орнаментом (№11) і
з заглибленим орнаментом (№12); 1 фрагмент денця (№10) (рис. ) колір –
зовні сірий, всередині – чорна глина.
Черняхівська культура

(ІІІ-IV ст.): 1 фрагмент вінця чорного і сірого

кольорів (№13), 14 фрагментів стінок виготовленої на гончарному крузі
кераміки, колір фрагментів: внутрішня поверхня чорна, зовнішня – сіра, 1
фрагмент денця сірого та чорного кольору - (№14).
Русь (Русь ХІ-ХІІІ ст.): 15 фрагментів стінок, колір – чорний і сірий.
Також знайдено 2 фрагменти обмазки, 1 фрагмент крем’яного серпа
(№17), 2 фрагменти каміння, де №15 – розтирач (?), а №16 – фрагмент
розтирачки, і 14 фрагментів кісток.
Велика Вільшанка 4
Пункт розташовано праворуч від дороги на Степок-Ленди, на правій
20

стороні того ж яру в напрямку околиці с. Велика Вільшанка, у 950 м від
дороги (рис.26). Територія відділена від пункту 3 досить глибоким відрогом
великого яру, пологі схили якого розорано. Зібрано підйомний матеріал на
площі близько 0,5 га.
Знахідки: Фрагменти стінок ліпного посуду – 6, вірогідно раннього
залізного віку.
Велика Вільшанка 5
Пункт розташовано праворуч від дороги на Степок-Ленди, на правій
стороні того ж яру в напрямку околиці с. Велика Вільшанка, у 900 м від
дороги, за яром навпроти пункту 4 (рис. 26). Територія обмежена з північного
сходу досить глибокими відрогом великого яру. схили яких частково
розорано. Зібрано підйомний матеріал на площі близько 1 га.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Велика Вільшанка 5 2017 року
серед підйомного матеріалу виявлено 103 фрагменти ліпної кераміки.
Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 5 фрагментів вінець
жовтого

і

помаранчевого

кольору

(№

1-5),

95

фрагментів

стінок

помаранчево-чорного і жовто-чорного кольорів, 1 фрагмент денця темнокоричневого кольору. 1 фрагмент керамічного виробу (№7) помаранчевого
кольору.
Черняхівська культура (ІІІ-IV ст.): 1 фрагмент ручки світло-сірого кольору
(№6).
Також знайдено 2 фрагменти каміння і 3 фрагменти кістки.
Велика Вільшанка 6
Пункт розташовано праворуч від дороги на Степок-Ленди, на правій
стороні того ж яру в напрямку околиці с. Велика Вільшанка, у 700 м від
дороги, за яром навпроти пунктів 3 та 4 (рис.26). Територія обмежена з
південного заходу досить глибокими відрогом великого яру, схили якого
частково розорано. Ярок цей відділяє пункт 6 від пункту 5. Зібрано
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підйомний матеріал на площі близько 2 га.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Велика Вільшанка 6 у 2017році
серед підйомного матеріалу виявлено 90 фрагментів ліпної та кружальної
кераміки.
Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 1 фрагмент вінця
коричневого кольору (№ 1), 74 фрагменти стінок, колір фрагментів –
червоний із чорним, 1 фрагмент денця коричневого кольору.
Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 14 фрагментів стінок, колір – чорний і сірий.
Також знайдено 4 фрагменти обмазки і 7 фрагментів кісток.
Велика Вільшанка 7
Пункт розташовано праворуч від дороги на Степок-Ленди, на правій
стороні того ж яру в напрямку околиці с. Велика Вільшанка, у 800 м від
дороги, за яром навпроти пункту 4 (рис.26). Територія обмежена з північного
сходу досить глибокими відрогом великого яру. схили яких частково
розорано. Зібрано підйомний матеріал на площі близько 1 га.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні Велика Вільшанка 7 2017 року
серед підйомного матеріалу виявлено 3 фрагменти ліпної кераміки.
Культурна належність:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 3 фрагменти стінок,
чорного і темно-коричневого кольорів (№ 1,2), і білого кольору (№3).
Велика Вільшанка 8
Пункт розташовано праворуч від дороги на Степок-Ленди, на правій
стороні наступного за згаданим вище глибокого яру в напрямку околиці с.
Велика Вільшанка, у 50 м від дороги (рис. 26, 27). Територія обмежена з
південного заходу відрогом великого яру. схили якого частково розорано.
Зібрано підйомний матеріал на площі близько 2 га.
Знахідки:
Русь (ХІІ-ХІІІ ст.) – фрагменти вінець (12) та стінок посудин (32).
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Пізній час – XVIII-XІХ ст., фрагменти посуду з коричневою поливою,
вірогідно – мисок (6).

Велика Вільшанка 9
Пункт розташовано праворуч від дороги на Степок-Ленди, на правій
стороні глибокого яру в напрямку околиці с. Велика Вільшанка, у 200 м від
дороги (рис.26,27). Зібрано підйомний матеріал на площі близько 0,3 га.
Знахідки:Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 8 фрагментів
стінок, чорного і темно-коричневого кольорів.
Велика Вільшанка 10
Пункт розташовано праворуч від дороги на Степок-Ленди, на полі, на
правій стороні глибокого яру в напрямку околиці с. Велика Вільшанка, у 350
м від дороги (рис.26,27,28). Територія обмежена з південного заходу
неглибоким відрогом великого яру. схили якого розорано. Зібрано підйомний
матеріал на площі близько 0,3 га.
Знахідки: Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 12
фрагментів стінок, чорного і темно-коричневого кольорів.
Велика Вільшанка 11
Пункт розташовано праворуч від дороги на Степок-Ленди, на полі, на лівій
стороні глибокого яру в напрямку околиці с. Велика Вільшанка, у 400 м від
дороги (рис. 26, 27, 29). Територія обмежена з південного заходу неглибоким
відрогом великого яру. схили якого розорано. Зібрано підйомний матеріал на
площі близько 0,3 га.
Знахідки:
Ранній залізний вік (VI-Vст. до н. е), ліпний посуд: 9 фрагментів стінок,
чорного і темно-коричневого кольорів.

Велика Вільшанка 12
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Пункт розташовано праворуч від дороги на Степок-Ленди, на полі, на лівій
стороні глибокого яру в напрямку околиці с. Велика Вільшанка, у 100 м від
дороги (рис. 26, 27, 30). Зібрано підйомний матеріал на площі близько 2 га.
Знахідки: Русь (ХІ-ХІІІ ст.): 12 фрагментів вінець та 34 фрагментів стінок,
колір – чорний і сірий.

Розвідки біля с. Застугна

Проведена вздовж яру, що знаходиться на північ від парку «Київська
Русь», на плато лівого, високого берега р. Стугна (рис.32-33). Біля с. Застугна
виявлено 3 пам’ятки. Номери присвоєно у порядку відкриття.
Застугна 1
Виявлено у 1,5 км на північ від Парку «Київська Русь», біля початку
глибокого яру, що завершується в долині перед лісом, який примикає до
території парку (рис.32-33). Територія поселення являє ділянку плато.
Виявлено 7 фрагментів стінок ліпного посуду, вірогідно раннього залізного
віку.

Застугна 2
Виявлено у 1,2 км на північ від Парку «Київська Русь», на правому боці
глибокого яру, що завершується в долині перед лісом, який примикає до
території парку (рис.32-33). Територія поселення, що являє собою схил
плато, обмежений з півдня неглибоким відрогом яру, схили якого частково
розорано. Виявлено 5 фрагментів стінок ліпного посуду, вірогідно раннього
залізного віку.
Застугна 3
Виявлено у 1 км на північ від Парку «Київська Русь», на правому боці
глибокого яру, що завершується в долині перед лісом, який примикає до
24

території парку (рис.32-33). Територія поселення, що являє собою схил
плато, з півночі обмежену вигином яру, з півдня – відрогом того ж яру (рис.
34). Матеріал зібрано на площі близько 4 га. Наявність обмазки дозволяє
зробити висновок про наявність решток спалених будівель досить близько до
поверхні.
Знахідки: Під час розвідки на поселенні

Застугна 3

2017 року серед

підйомного матеріалу виявлено 21 фрагмент ліпної кераміки (рис. 77, 78).
Культурна належність:
Трипільська культура (етап С-І, перша половина IV тис. до н.е.), ліпний
посуд: 1 фрагмент вінця горщика помаранчевого кольору (№ 1), 2 фрагменти
вінця миски жовтого кольору (№2-3), 15 фрагментів стінок помаранчевого
кольору, (№7) – із заглибленим орнаментом, 2 фрагменти денець, №5 –
помаранчевого кольору, №6 – чорного і темно-коричневого кольорів, 1
керамічний фрагмент – ручка (вінце) жовтого кольору.
Також знайдено 20 фрагментів обмазки періоду Трипілля (С1, перша
половина IV тис. до н.е.).

Висновки
Завдяки повному охопленню деяких територій, переважно уздовж ярів на
плато (рис. 1, 2, 5, 10, 15, 16, 23, 26, 32, 33), 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, 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. Знайдено також фрагменти мальованого посуду, на
яких частково зберігся ангоб. Судячи з того, що вони зроблені з каолінітової
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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. На поселенні
Велика Вільшанка знайдено фрагмент кременевого серпа. 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.
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 території, яку згідно літописних свідчень,
почали активно заселяти починаючи з ХІ ст. Під час розвідки зібрано значну
підйомного матеріалу, в тому числі фрагменти керамічного посуду, амфорної
тари, виробів із заліза, шиферне прясло. Виявлений на місці семи поселень
підйомний матеріал відповідає згаданим свідченням – найдавніші поселення
мають вінця посудин, типові для ХІ ст. Водночас більшість поселень доби
Русі з числа нововиявлених (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] в 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
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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. 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, 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 станамстоянкам 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 території у різні історичні періоди. Упродовж
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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 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 застосована 2017
року для обраної ділянки в Обухівському районі показала перевагу над
вибірковими пошуками з метою ідентифікації раніше відомих пунктів, у
вказаному районі вона виявилася достатньо ефективною і має великі
перспективи для продовження.
Залучення до археологічних розвідок студентів-практикантів дозволило
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зібрати значну кількість підйомного матеріалу. Процес розвідок та
визначення знахідок, в тому числі у польових умовах, стали доброю
практикою для засвоєння курсу основ археології, формування уявлення про
археологічні пам’ятки та процес їх пошуку і дослідження.
Матеріали з розвідок та польова документація зберігаються в НДЛ
археології історико-філософського факультету Київського університету імені
Бориса Грінченка.

Керівник експедиції

М.М. Відейко
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ур. Коломийців Яр. В: Археологічні дослідження в Україні 2005-2007 рр. Київ, - Запоріжжя: Дике Поле, 2007. – С. 109-110.
2. Шендрик Н.І. Довідник з археології України. Київська область. – Київ:
Наукова Думка, 1977.
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Додаток 1. Результати польових досліджень 2017 року

Загальна
кількість
обстежених
земельних
ділянок
(територій)

Загальна площа
обстежених
земельних
ділянок
(територій)

Місцезнаходження
(район)

Кількість
виявлених
об'єктів
археології

Площа
ділянок, де
знаходяться
археологічні
об'єкти

Загальна
площа
виявлених
пам'яток

64

287 га

Київська область
Обухівський район

60

56,7 га

56,7 га

Загальна інформація про пам'ятки
Тип
пам'ятки
(об’єкта)

Назва
пам'ятки
(об’єкта)

Датування,
культурна
приналежність

Ранній залізний
вік, Русь ХІ-ХІІІ
ст., 17-19 ст
Ранній залізний
вік

Площа,
розміри
пам'ятки
(об’єкта),
потужніс
ть
культур
ного
шару
3-4 га,

поселення

Шевченкове 1

поселення

Шевченкове 2

поселення

Шевченкове 3

ХІХ-ХХ ст.

0,2 га

поселення

Шевченкове 4

Ранній залізний
вік

0,3 га

поселення

Копачів 6

Ранній залізний
вік

0,2 га

поселення

Травневий яр 1

2 га

поселення

Травневий яр 2

поселення

Травневий яр 3

поселення

Травневий яр 4

поселення

Владів Яр 1

Ранній залізний
вік, Русь ХІІХІІІ ст.
Ранній залізний
вік, Русь ХІІХІІІ ст.
Ранній залізний
вік, Русь ХІІХІІІ ст.
Ранній залізний
вік, Русь ХІІХІІІ ст.
Ранній залізний
вік,

поселення

Владів Яр 2

черняхівська

2 га

поселення

Владів Яр 3

Черняхівська

1 га

поселення

Владів Яр 4

черняхівська

0,5 га

поселення

Владів Яр 5

Ранній залізний
вік,

0,2 га

0,2 га

1 га

0,5 га

0,3 га

0,2 га

Адреса

Стан
пам'ятки
(об’єкта)

Охоронний номер або
новови-явлений
об’єкт

Шевченкове
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Шевченкове
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Шевченкове
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Шевченкове
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Копачів
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Перше Травня
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Перше Травня
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Перше Травня
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Перше Травня
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Копачів
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Копачів
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Копачів
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Копачів
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Копачів
Обухівського р-ну

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

відоме

с/г угіддя

відоме

с/г угіддя

відоме

с/г угіддя

Нов.
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поселення

Владів Яр 6

4 га

Степок 1

Ранній залізний
вік, Русь ХІІХІІІ ст.
Русь ХІІ-ХІІІ ст.

поселення

поселення

Степок 2

Русь ХІІ-ХІІІ ст.

0,5 га

поселення

Степок 3

Русь ХІІ-ХІІІ ст.

0,4 га

1 га

поселення

Застугна 1

Ранній залізний
вік

0,5 га

поселення

Застугна 2

Ранній залізний
вік

0,5 га

поселення

Застугна 3

4 га

поселення

Застугна 4

Трипільська
культура 4 тис.
до н.е.
Ранній залізний
вік

0,3 га

поселення

Ленди – 1

черняхівська

0,1 га

поселення

Ленди – 2

черняхівська

0,3 га

поселення

Ленди – 3

черняхівська

0,2 га

поселення

Ленди – 4

0,5 га

поселення

Ленди – 5

поселення

Ленди – 6

Черняхівська,
ранній залізний
вік
Ранній
залізний
вік,
черняхівcька
черняхівcька

поселення

Ленди – 7

черняхівcька

3 га

поселення

Ленди - 8

Русь ХІ-ХІІІ ст.

2 га

поселення

Ленди-9

черняхівcька

0,3 га

поселення

Ленди-10

Русь ХІ-ХІІІ ст.

0,5 га

поселення

Ленди - 11

Русь ХІ-ХІІІ ст.

0,5 га

поселення

Ленди – 12

Русь ХІ-ХІІІ ст.

5 га

поселення

Велика
Вільшанка-1

ранній залізний
вік

0,6 га

поселення

Велика
Вільшанка-2

ранній
залізний вік

0,3 га

поселення

Велика
Вільшанка-3

черняхівcька

3 га

поселення

Велика
Вільшанка-4

ранній залізний
вік черняхівcька

0,3 га

поселення

Велика
Вільшанка-5

ранній залізний
вік черняхівcька

2 га

3 га

2 га

Київ. Обл.
Копачів
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Степок
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Степок
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Степок
Обухівського р-ну
Київ. Обл.
Застугна
Обухівського р-ну
Київ. Обл
Застугна
Обухівського р-ну
Київ. обл
Застугна
Обухівського р-ну
Київ. обл
Застугна
Обухівського р-ну
Київ. Обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. Обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. Обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. обл
с. Ленди
Обухівського р-ну
Київ. обл
Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл
Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл
Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл
Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл
Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл

31

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

поселення

Велика
Вільшанка-6

ранній
залізний вік

0,3 га

поселення

Велика
Вільшанка-7

ранній
залізний вік

0,3 га

поселення

Велика
Вільшанка-8

Русь ХІІ-ХІІІ ст,
18-19 ст

поселення

Велика
Вільшанка-9

ранній
залізний вік

0,3 га

поселення

Велика
Вільшанка-10

ранній залізний
вік

0,3 га

поселення

Велика
Вільшанка-11

ранній залізний
вік

0,3 га

поселення

Велика
Вільшанка-12

Русь ХІІ-ХІІІ ст,

2 га

2 га

Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл
Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл
Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл
Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл
Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл
Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл
Велика Вільшанка
Обухівського р-ну
Київ. обл
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с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

с/г угіддя

Нов.

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ

Рис.1. Розвідки в Обухівському районі 2017р., фрагмент супутникової
мапи Обухівського району, світлим виділено зони проведення археологічної
розвідки 2017 року. На усіх схемах Північ – вгорі.
Рис.2. с. Шевченкове, цифрами позначено виявлені пункти з
археологічним матеріалом
Рис.3. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Вид на місце розташування
та збір підйомного матеріалу у пункті Шевченкове-1. Рис. 4. Розвідки в
Обухівському районі 2017р., Вид на місце розташування пункту Шевченкове
1 з півночі, від пункту Шевченкове-2.
Рис.4. 1. Вид з пункту Шевченкове-2 на Коломійців Яр між Шевченковим
та Копачовим
Рис. 5 . Розташування пунктів 1-4, виявлених у районі Травневого Яру
Рис. 6. Розташування пунктів Травневий Яр 1-2=3, вид з півночі.
Рис. 7. Пункт Травневий Яр 3, вид з півночі.
Рис. 8. Вид на місце розташування пункту Травневий Яр 4 із заходу.
Рис. 9. Травневий Яр, вид на місце розташування пунктів 1-2-3 зі сходу, зі
схилу яру.
Рис.10. Розташування пунктів 1-7 в ур. Владів Яр біля Копачова
Рис.11. Вид на місце розташування пунктів 1,2,5 в ур. Владів Яр з
південного заходу.
Рис.12. Обмазка на ріллі у пункті Владів Яр – 2.
Рис.13. Вид з південного сходу на місце розташування пунктів Владів Яр
3-4.
Рис.14. Вид на місце розташування пункту Владів Яр – 6 з півдня.
Рис.15. Схема розташування пунктів Степок 1-2-3.
Рис.16. Схема розташування пунктів Степок 1-3 (позначені жовтим) та
Ленди 1-8 (позначені червоним).
Рис.17. Вид з півдня на розташування пунктів Степок 1-2-3.
33

Рис.18. Схема розташування пунктів 1-8 на північ від села Ленди.
Рис.19. Ленди, вид на розташування пунктів ,2,3,4 з півдня, з пункту 4.
Рис.20. Ленди, вид з півночі на розташування пункту 5.
Рис.21. Ленди, вид із заходу на пункти 4,6, 7.
Рис.22. Ленди, вид на розташування пункту 8 зі сходу, від пункту 4.
Рис.24. Ленди, вид за сходу на пункт 10.
Рис.25. Ленди, вид з півночі на пункти 11 та 12.
Рис.26. Велика Вільшанка, схема розташування пунктів 1-12.
Рис. 23. Ленди, схема розташування пунктів 9,10,11,12.
Рис. 27. Велика Вільшанка, вид на розташування пунктів 9,10,11,12 із
заходу, зі схилу яру
Рис. 28. Велика Вільшанка, вид на розташування пункту 10 з заходу.
Рис. 29. Рис. 28. Велика Вільшанка, вид на розташування пункту 11. З
північного заходу.
Рис.30. Велика Вільшанка, вид на розташування пункту 12 зі сходу, від
шосе.
Рис.31. Велика Вільшанка, вид на яр з пунктами 9-12 зі сходу, в напрямку
до околиць села.
Рис.32. Схема розташування пунктів у зоні розвідки біля с. Застугна, лівий
берег р. Стугна. Номерами позначено пункти 1,2,3.
Рис.33. Схема розташування пунктів 1,2,3 біля с. Застугна,
на північ від парку «Київська Русь»
Рис. 34. Вид на місце розташування поселення трипільської культури
Застугна-3 з півночі.
Рис. 35. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Шевченкове 1, Русь ХІХІІІст, керамічні вироби: 1-3 – фрагменти вінець.
Рис. 36. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Шевченкове 1 :
керамічні вироби доби Русі : 1-16
Рис. 37. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Травневий Яр 1, Русь,
керамічні вироби: 1- 4– фрагменти вінець, 5 – фрагмент денця.
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Рис. 38. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Травневий Яр 1, Русь,
керамічні вироби: 1-3 – фрагменти денець.
Рис. 39. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Травневий Яр 1, Русь,
керамічні вироби: 1- 2– фрагменти денець, 3- 5 – фрагменти вінець.
Рис. 40. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Травневий Яр 1 :
керамічні вироби доби Русі : 1-7 фр-нти вінець, 8-14– фр-нти денець.
Рис. 41. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Травневий Яр 2 :
керамічні вироби доби Русі : 1-4 фр-нти вінець, 5-17– фр-нти денець.
Рис. 42. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Травневий Яр 2, Русь ХІХІІ ст. , керамічні вироби: - 1-13 – фрагменти вінець.
Рис. 43. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Травневий яр 3, Русь,
керамічні вироби: 1 – фрагмент вінця.
Рис. 44. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Травневий Яр 3 :
керамічні вироби доби Русі : 1-3 фр-нти вінець, 4– фр-нт денця.
Травневий Яр 4 : керамічні вироби доби Русі : 5-6 фр-нти вінець, 7– 8 фрнти денець.
Рис. 45. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Травневий Яр 4, Русь,
керамічні вироби: 1- 2– фрагменти вінець, 3 – 4 фрагменти денець.
Рис. 46. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Травневий Яр 4, Русь,
керамічні вироби: 1- 3, 5,6 – фрагменти вінець, 4,7,8 – фрагменти денець.
Рис. 47. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Владів Яр 2, кераміка:
Черняхівська к-ра - 1-3 - фр-нти вінець; Владів Яр 3, кераміка: Чрняхівська
к-ра - 4-6 - фр-нти вінець, 7-8 – фр-нти денець; Владів Яр 5, кераміка: РЗВ –
9, 10 - фр-нти вінець, Черняхівська к-ра - 11 - фр-нт вінця.
Рис. 48. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Владів Яр-1 керамічні
вироби: РЗВ - 1 – фр-нт вінця, Черняхівська культура - 2 - фр-нт вінця, 3,
4 - фрагменти денець. Владів Яр-2 керамічні вироби: Черняхівська
культура – 5,6 - фр-нти вінець. Владів Яр-3 керамічні вироби:
Черняхівська культура 7-10 - фр-нти вінець, 11, 12 - фр-нти денець.
Владів Яр-4 керамічні вироби: Черняхівська культура 13, 14 - фр-нти
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вінець, 15 - фр-нт денця. Владів Яр-5 керамічні вироби: РЗВ – 16, 17 - фрнти вінець, Черняхівська культура – 18 - фр-нти вінець.
Рис. 49. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Степок 1, Русь, керамічні
вироби: 1 – 3 - фрагменти вінець.
Рис. 50. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Степок 1, Русь, керамічні
вироби: 1 – 3 - фрагменти вінець.
Рис. 51. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Степок 1, Русь, керамічні
вироби: 1 – 4 - фрагменти вінець.
Рис. 52. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Степок 1, Русь, керамічні
вироби: 1 - фрагмент вінця, 2 – 3 – фрагменти денець.
Рис. 53. Розвідки в Обухівському районі 2017р.,
Степок 2, Русь, керамічні вироби: 1- 2 – фрагменти вінець, 3 – фрагмент
денця.
Рис. 54. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Степок 3, Русь, керамічні
вироби: 1-2 – фрагменти вінець.
Рис. 55. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Степок 3, Русь, керамічні
вироби: 1-3 – фрагменти вінець.
Рис. 56. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Степок 3, Русь, керамічні
вироби: 1-3 – фрагменти вінець.
Рис. 57. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Сепок 1 : керамічні
вироби доби Русі : 1-3, 6-13 фрагменти вінець, 4,5– фр-нти денець. Степок
2 керамічні вироби доби Русі : 23, 24 фрагменти вінець, 22 – фр-нт денця.
Степок 3 керамічні вироби доби Русі : 14-21 - фрагменти вінець.
Рис. 58. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Ленди 3, Черняхівська
культура, керамічні вироби: 1-6 – фрагменти вінець.
Рис. 59. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Ленди 6, Черняхівська
культура, керамічні вироби: 1-4 – фрагменти вінець.
Рис. 60. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Ленди 6, Русь ХІ-ХІІІ
ст., керамічні вироби: 1-2 – фрагменти вінець. Ленди 8, Русь ХІ-ХІІІ ст.,
керамічні вироби: 3-5 – фрагменти вінець.
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Рис. 61. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Ленди 6, Черняхівська
культура, керамічні вироби: 1-фрагмент денця. РЗВ, керамічні вироби: 2 –
фрагмент вінця. Ленди 8,Русь ХІ-ХІІ ст.., керамічні вироби: 3- фрагмент
ручки. Пірофіліт.
Рис. 62. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Ленди 8, Русь ХІ-ХІІІ
ст., керамічні вироби: 1-2 – фрагменти денець. Ленди 6, Русь ХІ-ХІІІ ст.,
керамічні вироби: 3-4 – фрагменти денець.
Рис. 63. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Ленди 6, Русь ХІ-ХІІІ
ст., керамічні вироби: 1-4 – фрагменти вінець.
Рис. 64. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Ленди 7, Черняхівська
культура, керамічні вироби: 1-2 – фрагменти вінець, 3-4 – фрагменти денець.
Рис. 65. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Ленди 8, Русь ХІ-ХІІІ
ст., керамічні вироби: 1-4 – фрагменти вінець.
Рис. 66. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Ленди 12, РЗВ, керамічні
вироби: 1 – фрагмент вінця. Ленди 12, Русь, керамічні вироби: 2- 5 –
фрагменти вінець.
Рис. 67. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Ленди 12, Русь, керамічні
вироби: 1- 5 – фрагменти вінець.
Рис. 68. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Ленди 12, Русь,
керамічні вироби: 1- 5 – фрагменти вінець.
Рис. 69. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Ленди 12, Русь, керамічні
вироби: 1- 4 – фрагменти вінець.
Рис. 70. Розвідки в Обухівському районі 2017р., Ленди 12, Русь,
керамічні вироби: 1- 2 – фрагменти вінець, 3-5- фрагменти денець.
Рис. 71. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Ленди 3-4: керамічні
вироби: Черняхівська культура: 1-6, 13-18 - фрагменти вінець, 7-12 –
фрагменти денець.
Рис. 72. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Ленди 6: керамічні
вироби: РЗВ: 1-3 фрагменти вінець; Черняхівська культура: 4-7 фрагменти вінець, 8, 10-11 - фрагменти денець; доби Русі : 12-17 - фрагменти
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вінець, 18-19 – фрагменти денець.
Рис. 73. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Ленди 8 керамічні вироби
доби Русі : 1-7 - фрагменти вінець, 8, 9 – фр-нти денець, 10 – пірофілітове
прясло, 11 – ручка. Ленди 12 керамічні вироби доби Русі 12-14 – фрагменти
денець.
Рис. 74. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Ленди 12: керамічні
вироби доби Русі : 1-23 - фрагменти вінець.
Рис. 75. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Велика Вільшанка 3:
керамічні вироби, РЗВ - 1-14 – вінця; кремінь, РЗВ – 5 – фрагмент серпа.
Рис. 76. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Велика Вільшанка 3 :
РЗВ, керамічні вироби : 1-4 фр-нти вінець.
Рис. 77. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Застугна 3, Трипільська
культура, керамічні вироби: 1-3 – фрагменти вінець, 4 – фрагмент стінки із
заглибленим рослинним орнаментом.
Рис. 78. Розвідки в Обухівському районі 2017 р., Застугна 3 : Трипілля СІ,
керамічні вироби : 1-3 фр-нти вінець; 4 – фр-нт стінки із заглибленим
орнаментом.
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ОПИС ФОТОЗНІМКІВ

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

опис
Вид на поселення Шевченкове-1
Вид на поселення Шевченкове-1
Вид на поселення Шевченкове-1
Вид на поселення Шевченкове-3 та
Коломийців Яр
Вид на поселення Травневий Яр 1,2,3
Вид на поселення Травневий Яр 1,2,3
Вид на поселення Травневий Яр 3
Вид на поселення Травневий Яр 3
Вид на поселення Травневий Яр 4
Вид на поселення Травневий Яр 4 з
схилів яру
Вид на поселення Травневий Яр 1,2,3 з
схилів яру
Вид на поселення Травневий Яр 1,2,3
Вид на поселення Травневий Яр 4
Вид на поселення Владів Яр 1 та 6
Вид на поселення Владів Яр 1 та 6
Вид на поселення Владів Яр 1 та 6
Обмазка на поселенні Владів Яр 2
Вид на поселення Владів Яр 3 та 4
Вид на поселення Владів Яр 6
Вид на поселення Владів Яр 6
Вид на поселення Степок 1-3
Вид на поселення Степок 1-3
Вид на поселення Степок 1-3
Вид на поселення Степок 1-3
Вид на поселення Застугна-3
Вид на поселення Ленди 4, 6, 7
Вид на поселення Ленди 4, 6, 7
Вид на поселення Ленди 4, 5
Вид на поселення Ленди 1, 2, 3, 4
Вид на поселення Ленди 8
Вид на поселення Ленди 8
Вид на поселення Велика Вільшанка 10
Вид на поселення Велика Вільшанка 12
Учасники розвідки – студентипрактиканти 1 курсу історико39

файл
Image 1
Image2
Image3
Image4
Image5
Image6
Image7
Image8
Image9
Image10
Image11
Image12
Image13
Image14
Image15
Image 16
Image17
Image18
Image19
Image20
Image21
Image22
Image23
Image24
Image25
Image26
Image27
Image28
Image29
Image30
Image 31
Image32
Image33
Image34

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

філософського факультуту Київського
університету імені Бориса Грінченка
Вид на яр в напрямку с. Велика
Вільшанка, навколо якого виявлено
пункти 9-12
Вид на поселення Велика Вільшанка 8-12
Вид на поселення Велика Вільшанка 8-12
Вид на поселення Велика Вільшанка 8-12
Вид на поселення Ленди 11-12
Вид на поселення Ленди 11-12
Вид на поселення Ленди-10
Вид на поселення Ленди-10

40

Image35

Image36
Image37
Image38
Image39
Image40
Image43
Image44

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ

Відейко Марія Михайлівна
Відейко Михайло Юрійович

ЗВІТ
про розвідки експедиції НДЛ археології
в
Обухівському районі Київської області
2017 року

Польовий опис

43

Шевченкове 1 ПМ 2017
Фр-нти
Фр-нти вінець

Фр-нти стінок

Загальна Епоха
к-сть
22
Русь ХІХІІІ ст.
2
РЗВ

№

Примітки

1-21

1

17-19 ст.

36

252

Русь ХІХІІІ ст.
РЗВ

28

Русь ХІХІІІ ст.
РЗВ

22-27

Сірого,
білого,
чорного
кольорів
Поверхня жовта, глина –
чорна
Глина
світла,
ангобний
розпис
№28 із заглибленим
орнаментом, біла глина
Жовтого і сірого кольорів
Помаранчевого,чорного
кольорів
Світло-сірого,
білого
кольорів
Сіра глина, поверхня – світла

30

Фр-нти денець

6

1
2
Фр-нти стінок 2
амфор
Фр-нт миски

1

Обмазка
Кістки

318
22
13

Залізо

1

Фр-нт руди
Каміння

1
3

30-31

(12-13ст)

29
32-33
34-35

18-19ст.

37

Помаранчевого і світлокоричневого кольору
Ангобний
розпис
під
поливою,
білим
та
помаранчевим
ангобом,
жовта глина.

38

ТРАВНЕВИЙ ЯР 1, ПМ 2017
Фр-нти

Загальна
кількість
Фр-нти вінець 7 шт.
Фр-нти стінок 167 шт.

Епоха

номери

Русь ХІ-ХІІІ
ст.
Русь ХІ-ХІІІ
ст.

1-4, 14-16 Світлого, жовтого
кольорів
5-6,
№6 світлого і
сірого, № 5 –
сірого і жовтого
кольорів, із
заглибленим
орнаментом

44

Примітки

Фр-нти
денець

3 шт.

РЗВ

1 шт.

18-19ст.

17

7 шт.

Русь ХІ-ХІІІ
ст.

7-13

Помаранчевого
кольору
Помаранчева
глина зі світлою
поливою і з
орнаментом
смужки темного
кольору
№ Помаранчева
глина зовні – сіра,
№7-10, 12 і 13 –
сірого кольору

185 шт.
Фр-нти кісток 5шт.
Фр-нти
6шт.
обмазки
ТРАВНЕВИЙ ЯР 2 ПМ 2017
Фр-нти
Фр-нти
вінець

Фр-нти
стінок

Загальна
кількість
31шт

Епоха

номери

Примітки

Русь ХІ-ХІІІ
ст.

№1-29, 4445

219шт

11

Русь ХІ-ХІІІ
ст.
Русь ХІ-ХІІІ
ст.
РЗВ

Чорного, сірого
і світложовтого
кольорів
Сірого, жовтого
кольорів

6з
орнаментом

Русь ХІ-ХІІІ
ст.

№32-35, 39,
40

8 шт.

Русь ХІ-ХІІІ
ст.

№30,31, 3638, 41-43

6 орнамент

Фр-нти
денець

Фр-нти
кісток
Фр-нти
обмазки

281шт.
15шт.
7шт.
45

Помаранчевий і
чорний колір
Сірого,
помаранчевого і
жовтого
кольорів
Помаранчевого,
світло- і темносірого кольорів

ТРАВНЕВИЙ ЯР 3 ПМ 2017
Фр-нти
Фр-нти
вінець
Фр-нти
стінок

Фр-нти
денець

Загальна
кількість
3шт

Епоха

№

Примітки

Русь ХІ-ХІІІ
ст.

1-3,

Світлого і сірого
кольорів

3шт.

РЗВ

26шт.

Русь ХІ-ХІІІ
ст.

5шт.

Русь ХІ-ХІІІ
ст.

4-8

1шт.

Русь ХІ-ХІІІ
ст.

9

Невизначена

10

Жовтого і
помаранчевого
кольорів
Жовтого, сірого і
помаранчевого
кольорів
Із заглибленим
орнаментом, світлого
і чорного кольорів
Світло-сірого кольору

38 шт.
Фр-нт
1шт.
залізного
виробу
Фр-нти кісток 2шт.

ТРАВНЕВИЙ ЯР 4 ПМ 2017
Фр-нти
Фр-нти
вінець
Фр-нти
стінок

Фр-нти
денець
Фр-нти
кісток

Загальна
кількість
2шт.

Епоха

№

Примітки

Русь ХІ-ХІІІ
ст.

1,2

Темно-сірого кольору

2шт.

РЗВ

27шт.

Русь ХІ-ХІІІ
ст.

2шт.

Русь ХІ-ХІІІ
ст.

3,4

Яскравопомаранчевого
кольору
Сірого, білого,
жовтого і
помаранчевого
кольорів
Темно-сірого кольору

33
6шт.
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Фр-нт
обмазки

1
ВЛАДІВ ЯР 1, ПМ 2017

Фр-нти

Фр-нти вінець

Загаль
на
к-сть
1

Фр-нти стінок

1
7
4

Фр-нти денець

Фр-нт череня
Фр-нт
точильного
бруска

2

Епоха

№

Примітки

Черняхівська
к-ра
РЗВ
Черняхівська
к-ра
РЗВ

1

Чорний колір
червоний колір

2
5-8
9-12

№5,6,8 Внутрішня поверхня
чорна, зовнішня –
коричнева. №7, 10-12 –
помаранчевий колір, № 9
сірий.

Черняхівська 3,4
к-ра

15
1
1

14
13

З відбитком

ВЛАДІВ ЯР 2, ПМ 2017
Фр-нти
Фр-нти вінець

Загальна
кількість
2

Фр-нти стінок

3
1

Фр-нт обмазки

Епоха

№

Примітки

Черняхівська
к-ра
Черняхівська
к-ра
Черняхівська
к-ра

1-2

Темно-сірий колір

3-5

Сірий колір
Червона глина

6

6
1
ВЛАДІВ ЯР 3, ПМ 2017

Фр-нти
Фр-нти вінець

Загальна
кількість
4

Фр-нти денець

2

Фр-нт руди

6
1

Епоха

№

Примітки

Черняхівська
к-ра
Черняхівська
к-ра

1-4

Сірий колір

5-6

Сірий колір

8
47

ВЛАДІВ ЯР 4, ПМ 2017
Фр-нти

Епоха

№

Примітки

Фр-нти вінець

Загальна
кількість
2

Черняхівська
к-ра

1-2

Фр-нти стінок

5

4-8

Фр-нти денець

1

Черняхівська
к-ра
Черняхівська
к-ра

Сірий колір
Внутрішня поверхня
темно сіра, зовнішня
помаранчева
Сірий колір

3

Жовтогарячий колір

8
ВЛАДІВ ЯР 5, ПМ 2017
Фр-нти
Фр-нти вінець

Фр-нти стінок

Фр-нт
патинованого
скла

Загальна
кількість
2
1
1
2

6
1

Епоха

№

Примітки

РЗВ
Черняхівська
к-ра
РЗВ
Черняхівська
к-ра

1-2
3

сіро-коричневі
чорного кольору

5
4,6

жовтого
Цікаві
сірого
і
кольорів

VІІІ-ХІ ст.

7

відбитки,
чорного

ВЛАДІВ ЯР 6, ПМ 2017
Фр-нти
Фр-нти стінок

Загальна
кількість
3
2

Епоха

№

Примітки

Русь ХІ-ХІІІ
ст.
РЗВ

1-3

Сірий, світло-сірий

4-5

Жовтий і темнопомаранчевий

5
Кераміка

46

Степок 1 ПМ 2017
Фр-нти

Загальна Епоха
к-сть

№
48

Примітки

Фр-нти вінець

11

Фр-нти стінок

4

Фр-нти денець

2

Русь ХІХІІІ ст.
Русь ХІХІІІ ст.

1-11

Чорного, білого кольорів

14-17

Білого, сірого кольорів із
заглибленим орнаментом

Русь ХІХІІІ ст.

12, 13

Білого, чорного кольорів

17
Степок 2 ПМ 2017
Фр-нти

Загальна
к-сть
Фр-нти вінець 2
Фр-нти стінок

5

Фр-нти денець 2

Епоха

№

Примітки

Русь ХІХІІІ ст.
Русь ХІХІІІ ст.

1-2

Білого і сірого кольорів

5-9

Білого і сірого кольорів

Русь ХІХІІІ ст.

3-4

Білого і сірого кольорів

9
Степок 3 ПМ 2017
Фр-нти
Фр-нти вінець
Фр-нти стінок

Загальна Епоха
к-сть
10
Русь ХІХІІІ ст.
6
Русь ХІХІІІ ст.
9

Загальна
кількість
кераміки

№

Примітки

1-10

Білого,
сірого,
чорного
кольорів
Чорного і світлокоричневого кольорів, (№14)
із заглибленим орнаментом.
Чорного, білого,
помаранчевого кольорів

11-14

18-19ст.

16
42

Ленди 1 ПМ 2017
Фр-нти
Фр-нти стінок

Загальна
кількість
9

Епоха

номери

Черняхівська кра

49

Примітки
Чорного, сірого і
жовтого кольору

Фр-нти денець

1

Черняхівська к- 1
ра

Сірого кольору

10
Фр-нти кісток

2

Фр-нти кременя

1
Ленди 2 ПМ 2017

Фр-нт стінки

1

Черняхівська к- 1
ра

Сірого кольору,
орнамент сіточкаромби

Ленди 3 ПМ 2017
Фр-нти

Епоха

номери

Примітки

Фр-нти вінець

Загальна
кількість
9шт.

Черняхівська
к-ра

№1-9

Фр-нти стінок

99шт.

Черняхівська
к-ра

№8 – жовтого кольору,
№1,3,4,5,7 – темносірого кольору, №2,6,9
– сірого кольорів
Сірого, темно-сірого, і
жовто-сірого кольорів

Фр-нти денець

13шт.

Черняхівська
к-ра

№11-23

Фр-нт ручки

1шт.

Черняхівська
к-ра

№10

№12,14, 18,19 –
жовтого кольору,
№15,16,17,21, 22 –
сірого кольору, №
11,20,13,22 – чорного
кольору
Помаранчевого
кольору

122
Фр-нти кісток

2шт.

Фр-нти обмазки

2шт.
Ленди 4 ПМ 2017

Фр-нти
Фр-нти вінець

Загальна
кількість
10шт.

Епоха

номери

Черняхівськ №1-8, 18,19
а к-ра

1шт.

№20

Примітки
№1-4,18 і19 – сірі,
№5,6,8 – чорного
кольору, №7 жовтий
Ліпне, сірого і
помаранчевого кольорів

РЗВ
Фр-нти стінок

85

Черняхівськ
а к-ра

9

РЗВ
50

Сірого, жовтого,
помаранчевого кольорів

Ліпні, товсті, з
відбитками,
помаранчевого кольору
Фр-нти денець

9шт.

Черняхівськ №9-17
а к-ра

№12,14,16
помаранчевого кольору,
№9,10,11,13,15,17 –
сірого кольору

114
Фр-нти кісток

11шт.

Фр-нти обмазки

20шт.
Ленди 5 ПМ 2017

Фр-нти
Фр-нти стінок

Загальна
кількість
5шт.

Епоха

2шт.

РЗВ

номери

Русь ХІ-ХІІІ ст.

Примітки
сірого і
помаранчевочорного кольорів
Жовтого і
помаранчевого
кольорів

7
Обмазка

4
Ленди 6 ПМ 2017

Фр-нти
Фр-нти вінець

Загальна
кількість
12шт.
4шт.

3шт.
Фр-нти стінок

Фр-нти денець

Епоха

номери

Примітки

Русь ХІ-ХІІІ ст.

1-12

Черняхівська
к-ра

22-25

Жовтого і сірого
кольорів
№22,23,25 – чорні, №24
- жовтий
Помаранчеві

РЗВ

27,28, 29

3шт.

Русь ХІ-ХІІІ ст.

156шт.

Русь ХІ-ХІІІ ст.

1шт.

18-19ст.

22шт.

РЗВ

44шт.

Черняхівська
к-ра

3шт.

Русь ХІ-ХІІІ ст.

13-15

1шт.

Русь ХІ-ХІІІ ст.

19

51

16-18

21

Із заглиб. орнаментом.
Сірого, білого і
помаранчевого кольору
З помаранчевою
поливою
Помаранчевого і білого
кольорів
Чорного і жовтого
кольорів

Білого, помаранчевого
кольорів
З клеймом

1шт.

Черняхівська
к-ра

26

250
Фр-нти кісток

7шт.

Фр-нти обмазки

28шт.

Фр-нти заліза

1шт.

Фр-нти каміння

1шт.

20
Ленди 7 ПМ 2017

Фр-нти

Епоха

номери

Примітки

Фр-нти вінець

Загальна
кількість
2шт.

Черняхівська
к-ра

1-2

Сірого кольору

Фр-нти стінок

21шт.

Черняхівська
к-ра

Фр-нти денець

2шт.

Черняхівська
к-ра

Сіро-помаранчевого
кольору
3-4

Помаранчевого
кольору

25
Фр-нти кісток

2шт.
Ленди 8 ПМ 2017

Фр-нти
Фр-нти вінець

Фр-нти стінок

Загальна
кількість
7шт.

Епоха

номери

Примітки

Русь ХІ-ХІІІ ст.

1-7

Сірого і
помаранчевого
кольорів

88шт.
3шт.

Русь ХІ-ХІІІ ст.
13-15

З заглибленим.
орнаментом
Помаранчевого
кольору
№12 з відбитками
пальців.

Русь ХІ-ХІІІ ст.
2шт.
Фр-нти денець

5шт.

РЖВ
Русь ХІ-ХІІІ ст.

8-12

Фр-нти ручки

1шт.

Русь ХІ-ХІІІ ст.

16

106
Фр-нти кісток

3шт.
52

Чорна глина
всередині, зовні –
жовтого кольору

Фр-нти обмазки

3шт.

Фр-нти абразиву

1шт.

пряслице

1

18
Русь ХІ-ХІІІ ст.

17

Помаранчевого
кольору

Ленди 9 ПМ 2017
Фр-нти денець

2

Черняхівська
к-ра

1, 2

Сірого кольору

2
Ленди 12, ПМ 2017
Фр-нти

Епоха

номери

Примітки

Фр-нти вінець

Загальна
кількість
49шт.

Русь ХІ-ХІІІ ст.

3-51

Фр-нти стінок

398шт.

Русь ХІ-ХІІІ ст.

7шт.

РЗВ

10шт.

Русь ХІ-ХІІІ ст.

68-76

14шт.

Русь ХІ-ХІІІ ст.

52-65

2шт.

РЗВ

1, 2

Фр-нти ручки

2шт.

Русь ХІ-ХІІІ ст.

66-67

Білого, сірого, жовтого,
світло-коричневого
кольорів
Білого, сірого, жовтого і
помаранчевого кольорів
Помаранчевого
кольору, глина темносіра
Із заглиб. орнаментом,
сірого, білого, чорного
кольорів
Білого, сірого, темножовтого кольорів
Темна глина, поверхня
жовта і жовтогаряча
Глина світла, поверхня
світло-жовта

Фр-нт стінки
афори

1шт.

XII-XIII ст.

77

Фр-нти денець

Темно-жовтого кольору

483
Фр-нти кісток

18шт.

Фр-нти обмазки

15шт.

Фр-нти каміння

3шт.

Всього
Фрагментів

1120

Розтирач

Велика Вільшанка 2 ПМ 2017
Фр-нти

Загальна Епоха
№
Примітки
к-сть
Фр-нти стінок 6
РЗВ
1-2
Червоного кольору
(Вв2)
3-6
Сірого, чорного кольору
6
Велика Вільшанка 3, ПМ 2017
53

Фр-нти
Фр-нти вінець

Загальна Епоха
к-сть
9
РЗВ

1
Фр-нти стінок

90

14
15

Фр-нти денець

1
1

Фр-нти
обмазки

№

Примітки

1-9

Жовтого, сірого кольорів
№7 - орнамент перлина
№8 – наскрізні проколи
Чорного і сірого кольорів

Черняхівсь 13
ка к-ра
РЗВ
11,12

Черняхівсь
ка
к-ра
Русь ХІХІІІ ст.
РЗВ
10
Черняхівсь 14
ка к-ра

Жовтого, помаранчевого,
сірого кольорів
№11 – наліпний орнамент
№12 – заглиблений
орнамент
Чорного і сірого кольорів

Зовні
світлого
кольору,
всередині – чорна глина
Чорного і сірого кольорів

131
2

Каміння

2

15-16

Фр-нт
крем’яного
серпа
Кістки

1

17

№15 – розтирач?
№16 – фр-нт розтирачки

14
Велика Вільшанка 5, ПМ 2017

Фр-нти
Фр-нти вінець

Загальна Епоха
к-сть
5
РЗВ

№

Примітки

1-5

Жовтого,
кольору

Фр-нти стінок

95

РЗВ

Фр-нти денець

1

РЗВ

Фр-нт ручки

1

Черняхівсь 6
ка к-ра

помаранчевого

Жовто-чорного, і
помаранчево-чорного
кольорів

54

Світло-сірого кольору

Фр-нт
керамічного
виробу

1

Каміння

103
2

Кістки

3

РЗВ?

7

Фігурка тварини?

Велика Вільшанка 6, ПМ 2017
Фр-нти
Фр-нти вінець

Загальна Епоха
к-сть
1
РЗВ

Фр-нти стінок

14
74

Русь XIXIIІ ст.
РЗВ

Фр-нти денець

1

РЗВ

обмазка

90
4

Кістки

7

№

Примітки

1

Коричневого кольору
Сірого, чорного кольору
Поверхня червона, глина темна
Коричневого кольору

Велика Вільшанка 7 ПМ 2017
Фр-нти

Загальна
к-сть
Фр-нти стінок 3
(Вв7)

Епоха

№

Примітки

РЗВ

1-2

Чорного, темно-коричневого
кольорів
Білого кольору

3
3
Кераміка
Обмазка
Кістки
Каміння
Кремінь

330
6
24
4
1
Застугна 3, ПМ 2017

Фр-нти
Фр-нти вінець
- Горщика
- Миски

Загальна Епоха
к-сть
Трипілля
1
2
55

№

Примітки

1
2-3

Помаранчева глина
Жовтого кольору

Фр-нти стінок

15

Трипілля

7

Фр-нти денець

2

Трипілля

5-6

Фр-нт
керамічний

1

Обмазка

21
11

4

Трипілля

56

№7 із заглибленим
орнаментом
Всі стінки помаранчевого
кольору
№5
–
помаранчевого
кольору,
№6
–
чорного/темно-коричневого
кольору
Ручка/вінце?,
жовтого
кольору

